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Møtedato: 11.02.2016 Saksbehandlar: Stein Olav Romslo 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 04/16 Val av kontrollkomité for Studenttinget 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen til Studenttinget NTNU 
 
Forkortelser 
STi – Studenttinget 
AU – Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saka 
I Studenttinget sitt reglement står det at det skal vere ein kontrollkomité, og at denne 1 

skal vere Studenttinget sitt kontrollorgan. Det er vedteke ein arbeidsinstruks for 2 

kontrollkomiteen. 3 

Valperioden er på eitt – 1 – år. 4 

Ingen av medlemma i kontrollkomiteen kan vere representantar i Studenttinget eller i 5 

NTNU-styret. 6 

Det skal fyrst veljast ein leiar til kontrollkomiteen, og så to medlem til kontrollkomiteen 7 

i blokk. 8 

 9 

Saksbehandlaren si vurdering 10 

Det er forventa at kontrollkomiteen prioriterer å vere representert i møtene både i 11 

Arbeidsutvalet og i Studenttinget. Medlemmene i komiteen forventast å setje seg godt inn 12 

i Studenttinget sitt reglement og utfyllande reglar. Dei må også vere tilgjengelege for 13 

Arbeidsutvalet og Studenttinget dersom det er spørsmål om tolking av desse. 14 

 15 

Arbeidsutvalet si innstilling 16 

Arbeidsutvalet innstiller ikkje i personval. 17 
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Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen 

til Studenttinget NTNU 
Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU 03.02.97 

Siste endringer ble gjort på STi-møte den 13.03.03 
 
 
Fravikelighet 
Denne arbeidsinstruks viker for Reglement for Studenttinget NTNU og Forretningsorden 
for Studenttinget NTNU. 
 
Sammensetning 
Kontrollkomiteen har 3 medlemmer, hvorav en leder, som ikke kan være representanter 
i STi eller Styret. 
 
Myndighetsområde 
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. 
 
Kontrollkomiteen skal: 

 Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter, 
retningslinjer og arbeidsprogrammet til STi. 

 Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt. Med rammene 
menes arbeidsprogram, møteprotokoll og budsjett som gjelder for studentene 
ved NTNU. 

 Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter 
forespørsel fra STi eller arbeidsutvalget. 

 Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en 
støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget. 

 
Valg 
Representantene i Kontrollkomiteen har en valgperiode på 1 år. Leder i komiteen velges 
ved separat valg. 
 
Endringer i arbeidsinstruksen 
Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen vedtas av STi med simpelt flertall blant de 
tilstedeværende representantene. Forslag til endringer behandles av arbeidsutvalget og 
vedtas av STi.  
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Møtedato: 11.02.2016 Saksbehandlar: Stein Olav Romslo 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 05/16     Studenttinget si politiske plattform 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

Vedlegg 7 

Vedlegg 1 – Utkast politisk plattform for Studenttinget 2016 8 

Vedlegg 2 – Politisk plattform for Studenttinget 2015 9 

_______________________________________________________________________ 10 

 11 

Bakgrunn for saka 12 

Studenttinget si politiske plattform skal bli tatt opp på det fyrste møtet i Studenttinget 13 

kvart år. Den politiske plattforma skal oppsummere Studenttinget sin politikk. Den 14 

dannar slik eit grunnlag for kva Studenttinget og Arbeidsutvalet skal prioritere å 15 

arbeide med, både i 2016 og på lang sikt. 16 

 17 

Saksbehandlaren si vurdering 18 

Det er prioritert å få med politikk på dei områdene Arbeidsutvalet ynskjer å arbeide 19 

med, i samråd me kva som blir foreslått i handlingsplana. Saksbehandlar har tatt 20 

omsyn til kva prosessar som går føre seg på NTNU i tida framover. Det er valt å 21 

leggje fram ei kort politisk plattform, samanlikna med den politiske plattforma frå 22 

2015. Framlegget er også gjort smalare ved å slå saman seksjonar. Nokre saker er 23 

justert etter at dei har fått gjennomslag eller føresetnadene har endra seg mykje. 24 

 25 

Studenttinget må vurdere om det er saker som har fått for lite plass, eller om det er 26 

saker som har fått for mykje merksemd. 27 

 28 

Arbeidsutvalet si innstilling 29 

Det er tatt ut ein dissens til linje 104-105 i utkastet, Vedlegg 1, av Marte Øien. 30 

 31 

Studenttinget vedtek den politiske plattforma som er lagt fram, med dei endringar 32 

som måtte bli vedteke under møtet. 33 



 

 

Politisk plattform for Studenttinget 2016 1 

Introduksjon 2 

Studenttinget NTNU representerer alle dei om lag 39 000 studentane ved NTNU. Saman med 3 

handlingsplana og informasjonsplana utgjer den politiske plattforma grunndokumenta for 4 

Studenttinget sitt arbeid. Denne plattforma beskriv Studenttinget sin overordna politikk på 5 

aktuelle områder ved NTNU, og i dei tre studiebyane Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Plattforma 6 

beskriv også Studenttinget sine krav til NTNU. Plattforma er utarbeidd i tråd med Studenttinget 7 

sin gjeldande politikk. 8 

Ved ein organisasjon som NTNU er studentmedverknad og eit aktivt studentdemokrati særs 9 

viktig. Studentane er dei som er nærast utdanninga, ei av NTNU sine kjerneverksemder, og har 10 

stor innsikt i korleis undervisning og vurdering påverkar studie- og læringsmiljøet. Studenttinget 11 

NTNU skal arbeide for at studentane skal ha det best mogleg under sitt studieløp ved NTNU, og 12 

at studentane si røyst blir høyrt i alle saker. Studentane skal prege den daglege drifta av NTNU, 13 

og skal vere involvert i prosessane som føregår ved institusjonen. 14 

Kunnskap for ei betre verd 15 

NTNU sin visjon er kunnskap for ei betre verd. Dette skal Studenttinget vere med på å realisere. 16 

For å oppnå dette må utdanningskvalitet, læringsmiljø og studentane sin trivsel stå på 17 

agendaen. Samfunnsoppdraget NTNU har skal oppfyllast ved å tilpasse studietilbodet og 18 

studieplassar til samfunnet sine behov, og samstundes forvalte tradisjonane i høgare utdanning. 19 

NTNU sin øvste prioritet må vere å oppretthalde og å auke den faglege kvaliteten. 20 

Som Noregs største universitet er NTNU vorte ein endå viktigare samfunnsaktør. Utdanning og 21 

forsking som skjer ved NTNU skal kome både individet, det lokale samfunnet, det nasjonale 22 

samfunnet og det globale samfunnet til gode. Dette gir kunnskap for ei betre verd. 23 

NTNU skal framleis vere eit breiddeuniversitet med ein klar teknisk og naturvitskapleg profil, og 24 

vere eit nasjonalt tyngdepunkt innan profesjonsutdanning. Institusjonen set nasjonale føringar 25 

for teknologiutdanningane på alle nivå. Ved å tilby både årsstudium, bachelorløp, masterløp og 26 

profesjonsutdanningar har NTNU eit heilskapleg utdanningstilbod, og kan vere med på å legge 27 

føringar for desse nasjonalt. Ved å leggje vekt på forsking, undervisning og formidling skal 28 

NTNU nå sitt mål om å vere eit internasjonalt framifrå universitet. 29 

Det skal ikkje bli tatt skulepengar eller andre gebyr eller avgifter ved NTNU eller andre offentleg 30 

finansierte universitet og høgskuler i Noreg. Dette gjeld også for internasjonale studentar. 31 

Dersom NTNU ikkje lengre vil dekke kopinoravgifta for studentane sine bør avtala bli sagt opp 32 

Campus 33 

Kvar campus skal oppfylle studentar og tilsette sine behov for god dekning av arbeidsrom, 34 

lesesalar, undervisningsrom og sosiale arenaar. Det er ynskjeleg at NTNU har levande 35 

campusar, med stor aktivitet både i og utanom normal arbeidstid. 36 

NTNU Drift har mykje å seie for kva regelverk som til einkvar tid er gjeldande på NTNU sine 37 

campusar. Studenttinget skal arbeide for auka studentmedverknad i NTNU Drift sine prosessar, 38 



 

 

for å leggje ytterlegare til rette for levande campusar. Studentane ved NTNU skal føle 39 

tilhøyrigheit til og trivast på campusane sine. 40 

Studentane må ha stor medverknad i prosessane som leier fram til samlokaliseringa av 41 

campusane i Trondheim. Samlokaliseringa skal ikkje berre vere ei geografisk samling, men også 42 

leggje til rette for tverrfaglegheit og utnytting av kompetanse og kunnskap. Både studentar og 43 

tilsette skal få ei felles tilhøyrigheit til campus på og rundt Gløshaugen. Samlokaliseringsarbeidet 44 

må vere ambisiøst med omsyn på kor lang tid som skal nyttast. Likevel må dette arbeidet ikkje 45 

gå ut over dei ordinære aktivitetane ved NTNU, og heller ikkje ut over bygginga av ein felles 46 

NTNU-identitet på tvers av tre byar. 47 

Studieprogramportefølja 48 

NTNU må kontinuerleg utvikle studieprogramportefølja si for å kunne tilby eit best mogleg 49 

studietilbod. Rolla til NTNU er å vere eit nasjonalt og internasjonalt framifrå breiddeuniversitet 50 

med overordna fokus på tverrfaglegheit, og med ein tydeleg teknisk-naturvitskapleg profil. 51 

Dessutan skal universitetet vere eit nasjonalt tyngdepunkt innan profesjonsutdanning. Det er 52 

viktig at studentane sitt læringsmiljø blir tatt omsyn til ved endring, samanslåing og nedlegging 53 

av emner eller studieprogram ved NTNU. Særleg i samband med fusjonen er det mange omsyn 54 

å ta, og ein må ha ei strategisk tilnærming til evaluering av studieprogramportefølja. NTNU skal 55 

sikre at prosessane følgast opp tilfredsstillande på alle nivå, og at studentane er godt involvert i 56 

heile arbeidet. Finansiering av studieprogram må dekke dei reelle kostnadene ved utdanninga. 57 

NTNU si studieprogramportefølje må sjåast som delar i eit større bilete, og det er universitetet 58 

sitt ansvar å sjå til at dei studieprogramma me tilbyr er samfunnsrelevante og heldt høg kvalitet. 59 

Samstundes har NTNU eit nasjonalt ansvar for å oppretthalde studieprogram som trengst i 60 

samfunnet. For å nå målet om å bli best mogleg på høgare utdanning, så må fagområda 61 

samarbeide på tvers av geografiske og organisatoriske grenser. Studenttinget skal ta ei aktiv 62 

rolle i arbeidet med studieprogramportefølja for å ivareta studentane sine interesser. 63 

Utdanning 64 

Den primære oppgåva til NTNU er å tilby utdanning av høg kvalitet, og å ruste studentane med 65 

ferdigheiter som er relevante både for ei vidare karriere innan akademia, men også i andre delar 66 

av yrkeslivet. Det er viktig at undervisinga som blir gitt er av høg fagleg og pedagogisk kvalitet. 67 

Forelesarar skal både halde seg oppdatert på relevant forsking, og oppfylle krav til pedagogisk 68 

kompetanse. Undervisinga ved NTNU skal vere oppdatert og forskingsbasert, med mindre 69 

emnet ikkje er eigna for det. Studentane skal få innsikt i relevante forskingsbaserte metodar, og 70 

lære studentane kritisk tenking. Det skal vere lagt til rette for studentaktiv forsking både på kvart 71 

fakultet og for NTNU sentralt. 72 

Læringsassistentar er ei stor del av undervisinga på store delar av NTNU, og det er viktig at dei 73 

får god opplæring gjennom læringsassistentopplæringa (LAOS). Det må arbeidast for å gjere 74 

læringsassistentar til ein integrert del av kvart emne, og at dei er inkludert i kvalitetssystemet. 75 

Studenttinget skal arbeide for betre koordinering av emner i kvart studieprogram, slik at 76 

arbeidsmengda for studentane blir fordelt over heile semesteret. Undervisinga i eit emne bør 77 

synleggjere korleis det er relevant for arbeidslivet, og kva moglegheiter som finst for vidare 78 

forsking. Studentar skal også få informasjon om moglegheitene for å samarbeide med 79 

næringslivet i samband med skriving av bachelor- og masteroppgåver. 80 



 

 

Undervisingsmateriell må gjerast tilgjengeleg digitalt, helst ved bruk av video eller andre 81 

teknologiar. Studenttinget meiner NTNU må leggje til rette for praktisk arbeid som ein del av 82 

visjonen om innovative læringsformer. Det må vere mogleg å kombinere emner på tvers av 83 

studieprogram, og oppfordrast til tett samarbeid på tvers av fagområde og fakulteta. 84 

Det skal vere lagt til rette for vekst i studentmassen, og NTNU må setje i verk tiltak som gjer at 85 

veksten ikkje går ut over kvaliteten ved undervisinga og studiekvardagen ved NTNU. 86 

Informasjon om og oppfølging av kvalitetssystemet understrekar viktigheita av kvalitet i 87 

utdanninga.  88 

Vurderingsformene ved NTNU skal gjere det mogleg for studentane å syne kompetansen dei har 89 

tileigna seg gjennom studiet. Det skal vere samsvar mellom forventa læringsutbytte og 90 

vurdering. Gjennom studiet skal studentane ha møtt eit breitt spekter av vurderingsformer, og 91 

der det er føremålsmessig skal øvingar og semesteroppgåver telje med på sluttvurderinga. 92 

Studenttinget er for eit kontinuerleg læringspress gjennom obligatoriske oppgåver, men slike må 93 

samordnast og tilretteleggast slik at arbeidsmengda er overkommeleg.  94 

Praksis 95 

Studenttinget meiner at NTNU har ansvar for å finne bustad for studentar som har praksis 96 

utanfor institusjonsområdet, dersom studenten må forlate bustadskommunen sin for å ha 97 

praksis, eller må bruke meir enn ein time med kollektivtransport til praksisstaden. NTNU skal 98 

syte for at studenten får avklart bustadssituasjonen sin seinast tre veker før starten av 99 

praksisperioden. 100 

Ekstern rettleiar skal ha jobba minimum to år i relevant arbeid, og skal ha fått relevant kursing av 101 

institusjonen. Ved intern rettleiing skal det vere eit tak på kor mange studentar eller grupper av 102 

studentar ein rettleiar skal ha. 103 

Studenttinget meiner studentar med behov for det skal få tilbod om særskilt praksisplass. 104 

Vurdering ved praksis skal vere lagt til rette for studenten sine behov og rettar. 105 

Dissens, Marte Øien: Endre linje 104-105 til «Studenttinget meiner at studentar som har krav 106 

på særskilt praksisplass skal få tilbod om det. Vurdering ved praksis skal vere lagt til rette for 107 

studentens behov og rettar.». 108 

Læringsmiljø 109 

Læringsmiljøet er dei samla fysiske, psykososiale og organisatoriske forholda som legg til rette 110 

for den enkelte sin studiesituasjon. Det er viktig at NTNU heile tida arbeider for å ha eit best 111 

mogleg læringsmiljø. Studenttinget skal arbeide for at studenta sjølv får påverke dei fysiske og 112 

psykiske rammene sine. Studenttinget skal delta i å definere eit godt læringsmiljø ved NTNU, 113 

mellom anna ved å delta og å sette dagsorden i læringsmiljøutvalet. 114 

I norsk høgare utdanning er fråfall ein kjent problematikk. Studenttinget skal arbeide for at NTNU 115 

set fråfallsproblematikk høgt på dagsorden, og arbeide for å finne og gjennomføre tiltak som vil 116 

auke andelen studentar som fullfører utdanninga si. Til dømes skal Studenttinget arbeide for 117 

både faglege og sosiale forhold som betrar studentane si tilhøyrigheit til studieprogramma, 118 

institutta, fakulteta og universitetet. 119 



 

 

Studenttinget skal arbeide for at alle studentar skal ha tilgang på eit godt, gratis, lågterskel 120 

rettleiings- og rådgjevartilbod. NTNU skal tilby slike tenester på både instituttnivå og sentralt nivå 121 

til alle studentar ved NTNU, også internasjonale studentar. Studenttinget skal arbeide for å gjere 122 

desse tenestene meir synlege. 123 

Likestilling og inkludering 124 

NTNU skal heile tida arbeide for å vere eit best mogleg universelt utforma universitet, og 125 

Studenttinget forpliktar seg til å bidra i dette arbeidet. Ved behov skal studentassistentar få 126 

informasjon om korleis dei kan forhalde seg til studentar med funksjonsnedsettingar. 127 

Studenttinget meiner at NTNU skal arbeide for auka likestilling i akademia, og at 128 

likestillingsomgrepet skal innehalde meir enn kjønnsbalanse. 129 

Studenttinget meiner det er viktig at NTNU arbeider med marknadsføringa av studietilbodet for å 130 

bidra til ei jamn kjønnsbalanse i alle studieprogram. Alle skal ha like moglegheiter for å studere 131 

ved NTNU. Ingen skal oppleve diskriminering eller andre former for personangrep ved NTNU. 132 

Alle studentar som har behov for det skal oppleve å få god tilrettelegging av både 133 

studiekvardagen sin, praksisgjennomføring og vurderingssituasjonar. Det er NTNU sitt ansvar å 134 

informere om slike ordningar, og å finne gode løysingar for tilrettelegging. 135 

Internasjonalisering og utveksling 136 

Studenttinget deler NTNU sin visjon om å bli eit internasjonalt framifrå universitet, og ynskjer 137 

auka satsing på internasjonalisering. Å vere synleg både nasjonalt og internasjonalt er gunstig 138 

for NTNU, og er noko me kan oppnå gjennom internasjonale avtaler, og gjennom utveksling av 139 

forskarar og studentar. 140 

Studenttinget skal sikre at internasjonale studentar får like rettar og føresetnader for eit godt 141 

studieopphald som einkvar annan student. Dette inneber mellom anna lik rett på informasjon, 142 

forelesningar og undervisningsmateriell. Studenttinget skal saman med NTNU arbeide for at 143 

internasjonale studentar blir betre integrert i studiemiljøet, både fagleg og sosialt. 144 

NTNU har skrive under på avtalene «Students at risk» og «Scholars at risk», derfor meiner me 145 

at NTNU i må ta inn fleire studentar og akademikarar gjennom desse ordningane. 146 

Utveksling gir nye perspektiv, ferdigheiter og impulsar. Det fremjer kulturelt mangfald og respekt. 147 

Derfor har NTNU som mål at minst 40 % av studentane skal på utveksling i løpet av studietida. 148 

Det er avgjerande at NTNU kan leggje opp fleksible tilbod for dei studentane som ynskjer å ta 149 

delar av utdanninga si i utlandet, og universitetet har ansvar for brei distribusjon av informasjon 150 

om utvekslingsprosessane. Det er Internasjonal Seksjon som skal ha ansvaret for formalitetane 151 

ved utveksling, medan institutt og studieprogram skal stå for gode og fagleg sterke 152 

utvekslingsavtaler, samt ei god rettleiingsteneste for utveksling. 153 

Bærekraftig utvikling og miljø 154 

Ein av dei beste måtane NTNU kan nå visjonen om «kunnskap for ei betre verd» er ved å skape 155 

og formidle kunnskap som fremjer bærekraftig utvikling. Dagens generasjonar skal kunne få dekt 156 

sine behov utan at det går på bekosting av behova til komande generasjonar. Utdanning ved 157 

NTNU må integrere faglege perspektiv på bærekraftig utvikling og gi studentane evna til kritisk 158 

refleksjon rundt temaet. NTNU skal vere eit førebilete i klimaspørsmål ved å etterstrebe 159 



 

 

miljøvennlig drift av universitetet og lågast mogleg klimafotavtrykk i alle aktivitetar. Omsyn til 160 

miljøet må vege tungt i alle spørsmål der det er relevant. 161 

Studenttinget meiner det er uetisk dersom dagens samarbeid med petroleumsindustrien og 162 

rammeverket for forsking legg hindringar for ei bærekraftig omstilling. NTNU skal ta ansvar for at 163 

Noreg og verdssamfunnet er rusta til å løyse klimautfordringane me står overfor.  164 

Forsking og formidling 165 

NTNU har ei viktig rolle som kunnskapsaktør i samfunnet. Det er ikkje nok å skape ny kunnskap 166 

gjennom forsking, den må også bli formidla slik at den kan gjere nytte. Alle forskingsresultat som 167 

er finansiert av NTNU eller andre offentlege aktørar skal publiserast etter prinsippet om «Open 168 

Access». Oppdragsbasert forsking gir meirverdi for NTNU, næringslivet og samfunnet elles, men 169 

kan ikkje gå ut over den akademiske fridommen og integriteten til forskarsamfunnet. 170 

Studenttinget skal følge opp arbeidet som blir gjort i Forskingsutvalet ved NTNU. 171 

Synlegheit og samarbeid 172 

Det er viktig for studentmedverknaden at Studenttinget er ei tydeleg røyst for studentane. Det 173 

inneber også at Studenttinget må vere synleg og tilgjengeleg for studentane ved NTNU. Alle 174 

studentar ved NTNU skal trygt og enkelt kunne kontakte Studenttinget. 175 

Studenttinget skal delta og vere med på å setje dagsorden i alle relevante fora ved NTNU, som 176 

Utdanningsutvalet, Læringsmiljøutvalet og Dekanmøtet. Studenttinget skal vere synleg og leggje 177 

til rette for at studentdemokratiet får uttale seg i og påverke alle lokale og regionale prosessar 178 

som angår studentane ved NTNU. Gjennom samarbeid med andre utdanningsinstitusjonar, 179 

organisasjonar og næringsliv skal Studenttinget og NTNU ivareta studentane sine interesser. 180 

Studenttinget skal vere ein stor bidragsytar i arbeidet med nasjonal studentpolitikk i Norsk 181 

Studentorganisasjon. Studenttinget skal arbeide for sterk NTNU-representasjon i aktuelle råd og 182 

utval på nasjonalt nivå. 183 

Ved å vere aktiv både på institusjonelle, lokale, regionale og nasjonale arenaar skal 184 

Studenttinget vere med på å utvikle vår eigen organisasjon, og utveksle idear og kompetanse for 185 

studentane sitt beste. 186 



Politisk plattform for Studenttinget 2015 1 

Studenttinget ved NTNU representerer alle NTNUs omlag 23 000 studenter. Politisk plattform er, 2 

sammen med handlingsplanen og informasjonsplanen, grunndokumenter for Studenttingets arbeid. 3 

Denne plattformen beskriver Studenttingets overordnede politikk på aktuelle områder ved NTNU, 4 

samt Studenttingets krav til NTNU. Plattformen er utformet i tråd med Studenttingets gjeldene 5 

politikk. 6 

Studentmedvirkning og et aktivt studentdemokrati er viktig på en utdanningsinstitusjon som NTNU. 7 

Studentene er nærmest utdanningen, og har stor innsikt i hvordan undervisning og vurdering 8 

påvirker studie- og læringsmiljøet. Studenttinget ved NTNU skal jobbe for at studentene skal ha det 9 

best mulig under sitt studieløp ved NTNU, og at studentenes stemme blir hørt i saker som er 10 

relevante for deres studiehverdag. Studentene skal prege den daglige driften av NTNU og skal være 11 

involverte i institusjonens prosesser.  12 

Kunnskap for en bedre verden 13 

NTNU er ett av Norges største universiteter og er en viktig samfunnsaktør. Utdanning og forskning 14 

som skjer ved NTNU skal komme individene, det lokale, det nasjonale og det internasjonale 15 

samfunnet til gode. NTNU skal jobbe for kunnskap for en bedre verden. 16 

NTNU skal fortsette å være ett breddeuniversitet med en klar teknisk og naturvitenskaplig profil. 17 

Prinsippene om lik rett til utdanning og akademisk frihet skal ligge som grunnsteiner i institusjonen. 18 

Ved å vektlegge forskning, undervisning og formidling kan NTNU nå sitt mål om å være ett 19 

internasjonalt fremragende universitet. 20 

Studenttinget skal være med å realisere NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden, ved å sette 21 

viktige saker som utdanningskvalitet, læringsmiljø og studenttrivsel på agendaen. NTNU skal oppfylle 22 

samfunnsoppdraget ved å tilpasse studietilbudet og studieplasser til samfunnets behov og 23 

etterspørsel, og samtidig forvalte tradisjonene i høyere utdanning. Den øverste prioriteten til NTNU 24 

må være å opprettholde den faglige kvaliteten.  25 

Det skal ikke tas skolepenger eller andre gebyrer/avgifter på NTNU eller andre offentlige finansierte 26 

universiteter og høyskoler i Norge.  27 

Campus 28 

Campus skal oppfylle studenters og ansattes behov om god dekning av  29 

arbeidsrom, lesesaler, undervisningsrom og sosiale arenaer. Det er ønskelig at NTNU har livlige 30 

campus med stor aktivitet, også etter endt normal arbeidstid. 31 

NTNU Drift har stor innflytelse på hvilket regelverk som skal gjelde på NTNUs campus. Studenttinget 32 

skal jobbe for at studentene har større medvirkning i NTNU Drift sine prosesser. Studenttinget skal 33 

jobbe for at alle lokaler på NTNU skal være universelt utformet. Studenttinget skal også jobbe for at 34 

campus bidrar til tilhørighet for NTNUs studenter, slik at frafall kan hindres. 35 

Studenttinget stiller seg positive til en samlokalisering av NTNU. En samlokalisering vil være drivende 36 

for å skape en enhetsfølelse blant studentene. I dag sitter NTNU på ubenyttet potensial når det 37 

kommer til tverrfaglighet og utveksling av kompetanse og kunnskap. En samlokalisering av NTNU vil 38 

skape en felles tilhørighet for ansatte og studenter. Samtidig skal ikke en samlokalisering gå utover 39 

NTNUs ordinære aktiviteter. 40 



Utdanning 41 

NTNUs primæroppgave er å sikre utdanning av høy kvalitet, og å ruste studentene med ferdigheter 42 

som er relevante også utenfor akademia. 43 

NTNU skal tilrettelegge for den kommende studentveksten, og sørge for at denne ikke undergraver 44 

kvaliteten ved undervisningen og studiene ved NTNU. Oppfølging og informering om 45 

kvalitetssikringssystemet understreker viktigheten av kvalitet i utdanning. 46 

Studenttinget skal gjennom sin tilstedeværelse i utdanningsutvalget, læringsmiljøutvalget, 47 

dekanmøtet og andre aktuelle fora sette studentenes synspunkter i sentrum for NTNUs 48 

utdanningspolitikk. Dette skal oppnås ved å ytre studentenes meninger i de fora der Studenttinget er 49 

representert, og ved å samarbeide med studentdemokratiet ved NTNU. 50 

NTNU skal gi studentene tilstrekkelig med informasjon om studiene, bevisstgjøre studentene på 51 

deres kompetanse og kompetansens relevans for arbeidslivet. Studieretningens navn må gjenspeile 52 

det faglige innholdet. En slik bevisstgjøring skal komme tidlig i studieløpet, og det skal informeres om 53 

mulighetene til å skrive bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med arbeidslivet. 54 

Studenttinget mener NTNU må oppfordre til og tilrettelegge for økt samarbeid mellom fagområder 55 

og fakultet, samt legge til rette for at studentene har mulighet til å velge fag på tvers av 56 

studieprogram. 57 

Studieprogramporteføljen 58 

NTNU må kontinuerlig utvikle sin studieportefølje, for å kunne tilby et best mulig studietilbud. NTNU 59 

skal være et sterkt nasjonalt og internasjonalt breddeuniversitet med overordnet fokus på 60 

tverrfaglighet, og med tydelig teknisk-naturvitenskaplig faglig profil. Ved endring, sammenslåing og 61 

nedleggelse av emner eller studieprogram på NTNU må læringsmiljøet til studentene ivaretas. En 62 

evaluering av studieprogramporteføljen burde tilnærmes strategisk, og NTNU skal jobbe for at 63 

prosessen blir tilfredsstillende fulgt opp på alle nivåer. Finansiering av studieprogram må dekke de 64 

reelle utdanningskostnadene. 65 

NTNUs studieprogramportefølje må sees på helthetlig, og NTNU må sørge for at de 66 

studieprogrammene som blir tilbudt er samfunnsrelevate og av høy kvalitet. Samtidig må NTNU ta et 67 

nasjonalt ansvar for å opprettholde studieprogram som samfunnet trenger. For å nå målet om å bli 68 

best mulig på høyere utdanning, så må sektorene samarbeide på tvers av regioner og institusjoner. 69 

Studenttinget skal ta en aktiv rolle i prosessen om studieprogramporteføljen slik at studentenes 70 

interesser blir ivaretatt. 71 

Undervisning 72 

Undervisningen ved NTNU er en av grunnsteinene i utdanningen og skal være av høy faglig og 73 

pedagogisk kvalitet. Undervisningen ved NTNU skal holde høy kvalitet, det er derfor et krav for at 74 

forelesere holder seg oppdaterte på forskning og endringer innenfor sitt aktuelle fagfelt og oppfyller 75 

et minumumskrav innenfor pedagogisk kompetanse. Dette kravet stiller vi for å oppfylle kravene til 76 

kvalitet i undervisningen.  77 

Undervisningen ved NTNU skal være oppdatert og forskningsbasert, med mindre det åpenbart ikke 78 

er egnet. Slik undervisning skal gi studentene innsikt i relevante forskningsbaserte metoder og lære 79 

studentene kritisk tenkning. Det må i større grad legges til rette for og oppmuntres til studentaktiv 80 

forskning, både sentralt på NTNU og på hvert enkelt fakultet. 81 



Læringsassistenter er en sentral del i undervisningen på store deler av NTNU og derfor er det viktig at 82 

læringsassistentopplæringen (LAOS) er av best mulig kvalitet. Opplæringen skal bestå av en større 83 

fagspesifikk del og oppfylle ett minimumskrav av pedagogisk kompetanse. Det er viktig at 84 

opplæringen tilpasses hvert enkelt fagfelt. 85 

Studenttinget skal jobbe for bedre koordinering mellom emner i et studieprogram, slik at 86 

arbeidsmengden for studentene blir bedre fordelt utover semesteret. Det bør også vises til emnenes 87 

arbeidslivsrelevans og muligheter for videre forskning i undervisningen. 88 

NTNU må i større grad digitalt tilgjengeliggjøre forelesninger for studentene, dette skal optimalt 89 

gjøres ved bruk av video og andre teknologiske plattformer. Studenttinget mener også at NTNU 90 

burde legge til rette for mulig praktisk studiearbeid som en del av visjonen deres om innovative 91 

læringsformer. 92 

Innovasjon i undervisning 93 

Studenttinget mener NTNU må tilby emner som gir komplementær kompetanse for studenter som 94 

ønsker mer kunnskap om entreprenørskap og innovasjon. 95 

Vurdering 96 

Store deler av tilbakemeldingene studentene får i løpet av sitt studie ved NTNU kommer via 97 

vurderinger av obligatoriske oppgaver og eksamen. Vurderingsformene i et emne ved NTNU bør i 98 

størst mulig grad reflektere hva studentene har tilegnet seg av kompetanse. Det skal være en tydelig 99 

sammenheng mellom læringsutbytte og vurdering gjort ved NTNU. 100 

Vurderingsform skal være fleksibel, mest mulig optimal med tanke på læringsutbytte og pedagogisk 101 

begrunnet. Det er et mål at studentene skal ha fått tilbud om flere forskjellige vurderingsformer i 102 

løpet av sitt studium, og der det er hensiktsmessig skal øvinger og semesteroppgaver telle på endelig 103 

karakter. Studenttinget mener at NTNU skal tilrettelegge for bruk av datamaskiner på skriftlig 104 

eksamen i emner der det er fornuftig. 105 

Obligatoriske oppgaver er en viktig del av den kontinuerlige læringsprosessen ved NTNU, og 106 

Studenttinget stiller seg positive til kontinuerlig arbeid gjennom semesteret. Det er viktig at emnene 107 

ved et studieprogram, der studentene har store mengder obligatorisk arbeid, koordineres slik at 108 

antallet oppgaver er overkommelig og blir jevnt fordelt utover semesteret. Det er viktig at forelesere 109 

endrer øvingsopplegget fra år til år for å unngå plagiering og "koking". 110 

Studenttinget mener at NTNU må kommunisere tydelig hva som defineres som plagiering og hva som 111 

legges i begrepet "koking". NTNU må jobbe for å snu kulturen rundt "koking" og legge til rette for at 112 

nye former for obligatorisk opplegg blir utviklet og implementert. 113 

Forskning og formidling 114 

NTNU må være bevisst på sin rolle som kunnskapsaktør i samfunnet. Ny kunnskap oppdages 115 

gjennom forskning, videreformidles gjennom undervisning, nyttiggjøres gjennom innovasjon og spres 116 

gjennom formidling. Det er vesentlig at disse fire oppgavene utføres optimalt. For å kunne spre 117 

kunnskap, mener Studenttinget at alle forskningsresultater som er finansiert av NTNU eller andre 118 

offentlige aktører skal publiseres under prinsippet om Open Access. 119 

Studenttinget skal bidra aktivt i dekanmøtet og skal følge opp arbeidet til det sentrale 120 

forskningsutvalget. Det er viktig at forskning og utdanning sees i sammenheng, fordi den ene vil alltid 121 



forutsette den andre. Studenttinget mener NTNU i større grad skal legge til rette for studentaktiv 122 

forskning med ønske om flere forskerlinjer. 123 

Studenttinget mener den oppdragsbaserte forskningen gir merverdi for NTNU og næringslivet og 124 

dermed også samfunnet forøvrig, men vil likevel påpeke at oppdragsfinansiert forskning ikke skal gå 125 

ut over forskningens autonomi og integritet. 126 

Læringsmiljø 127 

Læringsmiljøet ved NTNU er de samlede fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold som 128 

tilrettelegger for den enkeltes studiesituasjon. Det er viktig at NTNU kontinuerlig jobber for at 129 

læringsmiljøet er best mulig. Studenttinget skal jobbe for at studentene selv er med på å påvirke sine 130 

fysiske og psykiske arbeidsrammer. Studenttinget skal være aktivt deltagende når det gjelder å 131 

definere godt læringsmiljø ved NTNU, blant annet ved å delta aktivt og sette dagsorden i 132 

læringsmiljøutvalget. 133 

Frafall i norsk høyere utdanning er en aktuell problematikk. Studenttinget skal jobbe for å sette 134 

NTNUs frafallsproblematikk på dagsorden, og jobbe for å finne og innføre tiltak som vil øke antallet 135 

studenter som fullfører sine studier ved NTNU gjennom å, eksempelvis, styrke tilhørigheten til 136 

studieprogram, institutter, fakultetene og universitet ved å inkludere det sosiale og faglige. 137 

Veiledning 138 

Studenttinget skal jobbe for at alle studenter skal få et godt veilednings- og rådgivningstilbud. Dette 139 

tilbudet skal være et gratis lavterskeltilbud. NTNU skal tilby veiledning- og rådgivningstilbud både på 140 

institutt nivå og på sentralt nivå, til alle NTNUs studenter, også internasjonale studenter. 141 

Studenttinget mener at ForVei er den beste måten NTNU kan tilby veiledning på sentral nivå til 142 

studentene. Studenttinget skal jobbe for en bedre synlighet av NTNUs veilednings- og 143 

rådgivningstilbud. 144 

Bærekraftig utvikling og miljø 145 

En av de beste måtene NTNU kan nå visjonen om «Kunnskap for en Bedre Verden» er ved å skape og 146 

formidle kunnskap som fremmer bærekraftig utvikling. Dette begrepet dekker både sosiale, 147 

økonomiske og miljømessige faktorer som er viktig for at både mennesker og kloden vi bor på skal få 148 

like gode, og kanskje enda bedre, levevilkår i fremtiden. Behovene til dagens generasjoner skal 149 

dekkes uten at mulighetene til å dekke de samme behovene hos fremtidens generasjoner forringes. 150 

Studenttinget slutter seg til rapporten om petroleumsforskning fra den nasjonale forskningsetiske 151 

komite for naturvitenskap og teknologi, som blant annet sier at det er uetisk hvis dagens samarbeid 152 

med petroleumsindustrien og rammeverket for forskning hindrer en bærekraftig omstilling i tråd 153 

med FNs togradersmål som Norge har forpliktet seg til. NTNU skal ikke bare unngå å hindre, men 154 

tvert imot bidra og ta ansvar for at Norge og verdenssamfunnet er bedre rustet til å nå 155 

togradersmålet og løse mangfoldet av andre miljøproblemer. 156 

NTNU sitt bidrag til bærekraftig utvikling skjer gjennom forskning, utdanning og formidling av 157 

kunnskap. Innen forskning er de tematiske satsingsområdene «Energi» og «Bærekraftig 158 

samfunnutvikling» gode eksempler på hvordan NTNU bidrar til å oppfylle dette viktige 159 

samfunnsoppdraget. Her er det også viktig at tverrfagligheten innebærer reelt samarbeid mellom 160 

samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige miljøer. Utdanningen på NTNU må integrere faglige 161 

perspektiver på bærekraftig utvikling som er særegent for hvert studieprogram, samt en generell 162 

kunnskap om bærekraftig utvikling og evne til etisk refleksjon rundt problemstillinger tilknyttet 163 



temaet. NTNU har også en særegen plikt som kunnskapsformidler til å delta og opplyse 164 

samfunnsdebatten i spørsmål tilknyttet bærekraftig utvikling. Avslutningsvis må NTNU gå foran med 165 

et godt eksempel i praksis gjennom en miljøvennlig drift av sine arealer og fokus på et lavest mulig 166 

klimafotavtrykk i alle sine aktiviteter. I avveininger av økonomiske karakter må miljøhensyn veie 167 

tungt. 168 

Likestilling, inkludering og tilgjengelighet 169 

NTNU skal fortsette sitt kontinuerlige arbeid for å være et best mulig universelt utformet universitet, 170 

det er studentenes og Studenttingets plikt å bidra til dette, blant annet ved å være representert i 171 

tilretteleggingsforum. 172 

Studenttinget mener at NTNU skal jobbe for økt likestilling i akademia på NTNU, og likestilling skal 173 

omhandle mer enn likestilling mellom kjønn. 174 

Studenttinget mener det er viktig at NTNU jobber for en jevnere kjønnsbalanse på alle studier, så 175 

lenge disse er markedsføringstiltak. Alle skal ha like muligheter til å studere ved NTNU uten å oppleve 176 

diskriminering eller andre former for personangrep. 177 

Internasjonalt 178 

Økt satsing på internasjonalisering er viktig og Studenttinget stiller seg bak NTNUs visjon om at NTNU 179 

skal være et internasjonalt fremragende universitet. Det er viktig at NTNU er synlig både nasjonalt og 180 

internasjonalt. Synlighet kan oppnås gjennom internasjonale, regionale og bilaterale avtaler, og 181 

gjennom utveksling og innveksling av forskere og studenter. 182 

Internasjonalisering hjemme 183 

Studenttinget skal sikre at internasjonale studenter får like rettigheter og forutsetninger for et godt 184 

studieopphold som enhver annen student. Dette innebærer blant annet lik rett på informasjon, 185 

forelesninger og pensumlitteratur. NTNU bør også vurdere om de emnene de tilbyr for 186 

internasjonale studenter er tilstrekkelig tilrettelagt for undervisning og pensum på engelsk. NTNU og 187 

Studenttinget skal jobbe for at internasjonale studenter integreres bedre i studiemiljøet, både faglig 188 

og sosialt, blant annet ved å få tilbud om gratis norskkurs. 189 

Studenttinget skal i større grad enn før inkludere internasjonale studenter i studentdemokratiet. Ved 190 

å opprette et forum der internasjonale studenter få innflytelse på Studenttingets arbeid, saker og 191 

prosesser, kan internasjonale studenter bli hørt på lik linje med den øvrige studentmassen. 192 

NTNU har skrevet under på avtalene "Students at risk" og "Scholars at risk". Studenttinget mener at 193 

NTNU i større grad må ta inn studenter og akademikere gjennom disse ordningene. Studenttinget 194 

stiller seg sterkt imot at det under noen omstendigheter innføres skolepenger for internasjonale 195 

studenter. 196 

Utveksling 197 

Utveksling er positivt både for den enkelte student, for universitetet og for samfunnet som helhet. 198 

Utveksling gir nye perspektiver, ferdigheter og impulser og fremmer kulturelt mangfold og respekt. 199 

NTNUs mål rundt utveksling er at minst 40 % av studentene skal på utveksling i løpet av studiene 200 

sine. For å nå dette målet er det avgjørende at NTNU legger til rette for studenter som ønsker å ta en 201 

del av studiet sitt ved NTNU i utlandet. 202 



Studenttinget skal jobbe for at NTNU skal ha et fleksibelt og bredt tilbud av avtaler for norske 203 

studenter som ønsker å dra til utlandet. Internasjonale relasjoner og samarbeidsavtaler må 204 

forsterkes og utvides. Det skal være klart for aktørene og studentene at Internasjonal seksjon skal ha 205 

ansvaret for formalitetene ved utveksling, mens ansvaret for at det finnes gode og faglig sterke 206 

avtaler og samt faglig veiledning skal finnes ved institutt eller studieprogram. NTNU skal innføre tiltak 207 

for at prosessene rundt utveksling skal bli enklere, og har sammen med internasjonal seksjon og 208 

instituttene ansvar for at informasjon om utveksling og prosessene rundt kommer ut til studentene. 209 

Representasjon og samarbeid 210 

Samarbeid innad på institusjonen, i regionen og på nasjonalt nivå er viktig for videreutvikling av egen 211 

organisasjon og for utveksling av ideer og kompetanse. 212 

Studenttinget skal være synlige og tilgjengelige for studentene ved NTNU og være en aktiv aktør på 213 

lokalt, regionalt og nasjonalt nivå når det gjelder saker som angår studentene ved universitetet. 214 

Gjennom samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner og organisasjoner i Trondheim skal 215 

Studenttinget og NTNU ivareta interessene til NTNUs studenter. Det skal virke og være 216 

overkommelig og enkelt for studentene å ta kontakt med Studenttinget. 217 

Studenttinget skal være en stor bidragsyter og aktør i arbeidet med utvikling av politikk i Norsk 218 

studentorganisasjon (NSO). Studenttinget skal aktivt jobbe for en sterk NTNU-representasjon i 219 

aktuelle råd og utvalg på nasjonalt nivå. 220 

Studenttinget skal arbeide sammen med SAIH i saker og på områder hvor dette er aktuelt 221 
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Studenttingets handlingsplan 2015 9 

 10 

Forkortelser 11 

AU – Studenttingets arbeidsutvalg 12 
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 16 

Bakgrunn for saken 17 

Studenttingets handlingsplan skal tas opp til revidering på første ordinære møte hver 18 

periode. 19 

 20 

Saksbehandlers vurdering 21 

Det er antatt at fusjonsprosessen og samlokalisering vil ta mye av tiden til årets 22 

arbeidsutvalg. Det er derfor kuttet ned på mengen punkter i handlingsplanen der det 23 

saksbehandler anser for å være de viktigste sakene står igjen, det er spesielt LAOS, 24 

kvalitetssystemet og studentombud som er prioritert. 25 

 26 

Arbeidsutvalgets innstilling 27 

 28 

Studenttingets handlingsplan 2016  29 

 30 

Utdannings- og forskningspolitikk  31 

 Studenttinget skal jobbe for at NTNUs kvalitetssikringssystem blir fulgt opp i 32 

alle ledd og formidles til studentene.  33 

 Studenttinget skal jobbe for smart læring med spesielt fokus på mer utbredt 34 

bruk av videoressurser og andre digitale verktøy i undervisning. De store 35 

fagene bør prioriteres.  36 

 Studenttinget skal jobbe for at NTNU tar i bruk alternative vurderingsformer, 37 

med særlig fokus på bruk av digitale verktøy.  38 

 Studenttinget skal jobbe for at det opprettes forskerlinjer ved flere 39 

studieprogram på NTNU.  40 

 Studenttinget skal jobbe for at LAOS får sterkere finansiering og større 41 

kapasitet.  42 
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 Studenttinget skal jobbe for at alle studentassistenter har et informasjonstilbud 43 

for hvordan å forholde seg til studenter med funksjonsnedsettelser.  44 

 Studenttinget skal jobbe for at studenter med funksjonsnedsettelser blir tatt 45 

hensyn til av øvingskoordinator, og får tilpasset øvingsopplegget.  46 

 Studenttinget skal jobbe med å innføre studentassistenter på de studieprogrammene 47 

som ikke har det. 48 

 Studenttinget skal jobbe for at alle studenter som har behov for det skal 49 

oppleve å få god tilrettelegging av både studiehverdagen sin, 50 

praksisgjennomføring og vurderingssituasjoner 51 

 Studenttinget skal jobbe med å bedre praksistilbudet og rettighetene rundt 52 

praksis. 53 

 Studenttinget skal jobbe for at det opprettes et sentralt studentombud.  54 

 55 

NTNU   Læringsmiljø, Likestilling og inkludering  56 

 Studenttinget skal jobbe for at alle studenter som kommer til og går på NTNU 57 

er kjent med sine rettigheter. 58 

 Studenttinget skal jobbe for at veiledningstjenestene på NTNU finansieres 59 

sentralt.   60 

 Studenttinget skal jobbe for at pensumlistene i alle fag blir lansert minst seks 61 

uker før første forelesning.  62 

 Studenttinget skal jobbe for at eksamener i obligatoriske emner har minst en 63 

hviledag mellom seg.  64 

 Studenttinget skal jobbe for at det innføres nok miljøstasjoner på alle NTNUs 65 

campus.  66 

 Studenttinget skal jobbe for at undervisningsarealer tilpasses studentenes 67 

behov for digitale hjelpemidler.    68 

 69 

Internasjonalt  70 

 Studenttinget anbefaler NTNU å jobbe mot nasjonale myndigheter, slik at 71 

NTNU kan motta flere studenter gjennom SAIH-initiativene “Students at Risk” 72 

og flere vitenskapelig ansatte gjennom “Scholars at Risk”.   73 

 Studenttinget NTNU skal søke å inkludere internasjonale studenter i 74 

studentpolitikken gjennom samarbeid med ISU og andre relevante 75 

organisasjoner.    76 

 Studenttinget skal jobbe for faglig og sosial integrering av flyktninger med akademisk 77 

bakgrunn  78 

 79 

 80 

NTNU og Studentene  81 

 Studenttinget skal i samarbeid med andre aktører bevisstgjøre NTNUs 82 

studenter på deres holdning til alkohol, særlig med tanke på fadderuken.  83 

 Studenttinget skal ha tett kontakt med linjelederforumene på NTNU.  84 

 Studenttinget må samarbeide tettere med linjeforeninger og andre 85 

organisasjoner   86 

 Studenttinget skal gjennom Nordens beste studieby samarbeidet jobbe for å 87 

kontinuerlig forbedre studiebyen. 88 

 89 

Fusjonsprosessen 90 
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 Studenttinget skal følge opp fusjonsprosessen og sørge for at studenter blir 91 

hørt i arbeidsgrupper og andre fora. 92 

 Studenttinget skal sørge for at studentenes interesser ivaretas i arbeidet med 93 

faglig og administrativ organisering. 94 

 95 

Samlokalisering 96 

 Studenttinget skal jobbe for at fremtidens campus har studenter i fokus 97 

 98 

Miljø og bærekraftig utvikling  99 

 Studenttinget skal jobbe for at alle studenter på NTNU får en grunnleggende 100 

kunnskap om bærekraftig utvikling i løpet av studiet, i tråd med NTNUs 101 

miljøambisjon.  102 

 Studenttinget skal jobbe for å redusere NTNUs klimafotavtrykk. Studenttinget 103 

skal jobbe for at hensynet til miljø og bærekraft vektlegges og vurderes under 104 

opprettelsen/nedleggelsen av studieprogram, emner, samarbeid med 105 

næringsliv og forskningsprosjekter. 106 



Studenttingets handlingsplan 2015 
 
Utdannings- og forskningspolitikk 

 Studenttinget skal jobbe for at NTNUs kvalitetssikringssystem blir fulgt opp i 
alle ledd og formidles til studentene. 

 Studenttinget skal jobbe for smart læring med spesielt fokus på mer utbredt 
bruk av videoressurser og andre digitale verktøy i undervisning. De store 
fagene bør prioriteres. 

 Studenttinget skal jobbe for at NTNU tar i bruk alternative vurderingsformer, 
med særlig fokus på bruk av digitale verktøy. 

 Studenttinget skal jobbe for at det opprettes forskerlinjer ved flere 
studieprogram på NTNU. 

 Studenttinget skal jobbe for at LAOS skal gi en mer omfattende opplæring 
med et større fokus på faglig og pedagogisk kompetanse. 

 Studenttinget skal jobbe for at LAOS får sterkere finansiering og større 
kapasitet. 

 Studenttinget skal jobbe for at alle studentassistenter har et informasjonstilbud 
for hvordan å forholde seg til studenter med funksjonsnedsettelser. 

 Studenttinget skal jobbe for at studenter med funksjonsnedsettelser blir tatt 
hensyn til av øvingskoordinator, og får tilpasset øvingsopplegget. 

 Studenttinget skal jobbe for at de tematiske satsningsområdene til NTNU blir 
overholdt formidlet til studentene.  

 Studenttinget skal arbeide for å innføre forkurs i emner der det er relevant. 

 Studenttinget skal jobbe for at det opprettes et sentralt studentombud. 

 Studenttinget skal jobbe for bedre kvalitetssikring av vurderingsformene ved 
NTNU 

 Studenttinget skal jobbe for bedre tilbakemeldingsordninger for studenter ved 
NTNU 

  
Læringsmiljø, Likestilling og inkludering 

 Studenttinget skal jobbe for at ForVei videreføres og blir tilgjengelig for 
studentene på alle NTNUs studieprogram.  

 Studenttinget skal jobbe for at veiledningstjenestene på NTNU finansieres 
sentralt.  

 Studenttinget skal jobbe for avvikling av kjønnspoeng.  

 Studenttinget skal jobbe for at pensumlistene i alle fag blir lansert minst seks 
uker før første forelesning. 

 Studenttinget skal jobbe for at eksamener i obligatoriske emner har minst en 
hviledag mellom seg. 

 Studenttinget skal jobbe for at det innføres nok miljøstasjoner på alle NTNUs 
campus. 

 Studenttinget skal jobbe for at undervisningsarealer tilpasses studentenes 
behov for digitale hjelpemidler. 

 
 
Internasjonalt 



 Studenttinget anbefaler NTNU å jobbe mot nasjonale myndigheter, slik at 
NTNU kan motta flere studenter gjennom SAIH-initiativene “Students at Risk” 
og flere vitenskapelig ansatte gjennom “Scholars at Risk”.  

 Studenttinget skal jobbe for norskkurs for alle internasjonale studenter som 
skal være på NTNU i minst ett år, eller har det avtalefestet i en ERASMUS 
avtale. 

 Studenttinget NTNU skal søke å inkludere internasjonale studenter i 
studentpolitikken gjennom samarbeid med ISU og andre relevante 
organisasjoner.  

 
NTNU og Studentene 

 Studenttinget skal jobbe for bedre studentmedvirkning i NTNUs driftsavdeling. 

 Studenttinget skal i samarbeid med andre aktører bevisstgjøre NTNUs 
studenter på deres holdning til alkohol, særlig med tanke på fadderuken. 

 Studenttinget skal jobbe for at en samlokalisering av studentdemokratiet på 
Gløshaugen skjer på studentdemokratiets premisser. 

 Studenttinget skal ha tett kontakt med linjelederforumene på NTNU. 

 Studenttinget må samarbeide tettere med linjeforeninger og andre 
organisasjoner 

 
SAKS 

 Studenttinget skal sørge for at studentene blir hørt i en eventuell prosess for 
sammenslåing med andre institusjoner.  

 Studenttinget skal jobbe for at kvalitet innen utdanning og forskning ivaretas i 
en eventuell sammenslåingsprosess med andre undervisnings- og 
forskningsinstitusjoner. 

Miljø og bærekraftig utvikling 

 Studenttinget skal jobbe for at alle studenter på NTNU får en grunnleggende 
kunnskap om bærekraftig utvikling i løpet av studiet, i tråd med NTNUs 
miljøambisjon. 

 Studenttinget skal jobbe for å redusere NTNUs klimafotavtrykk. 

Studenttinget skal jobbe for at hensynet til miljø og bærekraft vektlegges og vurderes 
under opprettelsen/nedleggelsen av studieprogram, emner, samarbeid med 
næringsliv og forskningsprosjekter. 
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Bakgrunn for saken 
Informasjonsplanen skal være et verktøy i det daglige arbeidet med profilering, 1 

informasjonsformidling og valg. Informasjonsplanen for 2016 er basert på føringene i 2 

informasjonsstrategien, og konkretiserer denne med generelle mål og spesifikke punkter 3 

for hva som skal oppnås i løpet av året.  4 

 5 

Informasjonsstrategien bør oppdateres for å speile dagens virkelighet med ny 6 

arbeidsfordeling i arbeidsutvalget og andre endringer som har kommet i forbindelse med 7 

fusjonen.  8 

 9 

Saksbehandlers vurdering 10 

1. Informasjonsplan 2015 vedtas. 11 

2. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å gjøre nødvendige redaksjonelle endringer i 12 

informasjonsstraegien som følger av fusjonen.  13 

 14 

 15 

Arbeidutvalgets innstilling 16 

1. Informasjonsplan 2015 vedtas. 17 

2. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å gjøre nødvendige redaksjonelle endringer i 18 

informasjonsstraegien som følger av fusjonen.  19 



Studenttingets informasjonsplan 2016 1 
Informasjonsplanen bygger på Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017. 2 
Informasjonsplanen inneholder oversikt over det kontinuerlige informasjonsarbeidet Studenttinget skal 3 
gjøre i 2016, de faste arrangementene og ansvarsfordelingen mellom ledelsen og Studenttinget. 4 

 5 

Ansvarsfordeling  6 

Leder 7 
Leder har det overordnede medieansvaret, og er den som hovedsakelig skal uttale seg til media om 8 
Studenttingets mening i saker. Leder har også ansvaret for offentlig representasjon. Leder har 9 
overordnet ansvar for utsendelse av pressemeldinger. 10 
 11 
Nestleder 12 
Nestleder har et særlig ansvar for interne relasjoner og organer. Nestleder skal bidra til god 13 
kommunikasjon med NTNUs linjeforeninger og andre relevante interne organer.  14 

Informasjonsanvsvarlig 15 
Informasjonsansvarlig har overordnet ansvar for profileringsarbeid, spesielt med vekt på nettsidene, 16 
sosiale medier og infoskjermene. Informasjonsansvarlig er redaktør for disse plattformene. 17 
Informasjonsansvarlig har også ansvar for gjennomføringen av valgene og de store årlige 18 
arrangementene. Informasjonsansvarlig har i samarbeid med leder ansvar for å skape en god relasjon 19 
til eksterne medieaktører og bidra i utformingen av pressemeldinger.  20 
 21 
Studentdemokratisk ansvarlig 22 
Studentdemokratisk ansvarlig har overordnet ansvar for kursing og opplæring av tillitsvalgte. Den har 23 
også hovedansvar for å sikre god kommunikasjon med studentrådene og Sti-representantene.  24 

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig 25 
Fag- og forskningspolitisk ansvarlig har ansvar for den faglige kontakten med studentdemokrati 26 
utenfor Trondheim.  Fag- og forskningspolitisk ansvarlig skal særlig bidra til å gjøre Studenttingets 27 
politikk forståelig og allment tilgjengelig. 28 

Stedlig leder Gjøvik og stedlig leder Ålesund 29 
Stedlige ledere har ansvar for å følge opp informasjonsarbeidet lokalt i dialog med 30 
informasjonsansvarlig og andre medlemmer av ledelsen. Stedlig ledelse skal bidra til at studentene 31 
ved campus utenfor Trondheim blir godt kjent med Studenttinget som tillitsvalgtorgan.  32 

Deltidsmedlemmer av arbeidsutvalget 33 
Medlemmene i arbeidsutvalget skal hjelpe leder i mediesaker innenfor sitt ansvarsområde. 34 
Medlemmene skal også bidra i profileringsarbeidet . Internasjonalt ansvarlig har ansvaret for 35 
informasjonsarbeidet rettet mot internasjonale studenter i sosiale medier. 36 

Studenttingsrepresentantene 37 
Alle studenttingsrepresentanter skal bidra til at studentdemokratiet er synlig, og kan bruke media fritt. 38 
Ledelsen, arbeidsutvalget og styrerepresentantene skal bistå representantene med dette arbeidet. 39 
Studenttingsrepresentantene skal også delta i profileringsarbeidet som beskrevet videre i dette 40 
dokumentet. Alle Studenttingsrepresentanter har et ansvar for selv å profilere seg som tillitsvalgt for 41 
medstudenter på eget fakultet. 42 

Styrerepresentantene 43 
Styrerepresentantene skal i sitt konsulentarbeid for Studenttinget bistå der det trengs. Spesielt i 44 
forbindelse med stands, kaffeaksjoner og samarbeidet med studentrådene og andre tillitsvalgte. 45 

 46 

 47 



Prosjekter 48 

Dette kapittelet omhandler prosjekter Studenttinget skal gjennomføre i 2016 som ikke er av 49 
kontinuerlig art. Prosjektene skal ha som hensikt å heve den generelle kvaliteten på 50 
profileringsarbeidet og oppfylle mål i informasjonstrategien 2013-2017 51 

Nettsidene 52 
Nettsidene skal i tråd med informasjonstrategien ha et innbydende grafisk design. Strategien sier også 53 
at nettsiden er Studenttingets primære informasjonskanal rettet mot både studenter, interne og 54 
eksterne samarbeidspartnere 55 

 Nettsidene skal grafisk oppdateres slik at de oppnår et tidsriktig ov oversiktlig design som er 56 
innbydende og gjør at Studenttinget fremstår som en profesjonell organisasjon. 57 

 Det skal opparbeides kompetanse på drift av nettsidene for å sikre kontiunitet i arbeidet. 58 
 Grafisk oppdatering av nettsidene skal ivareta krav til universell utforming.  59 

Enhetlig profil 60 
Informasjonsstrategien sier at Studenttinget NTNU skal ha en profilhåndbok og en enhetlig profil. 61 
Dette for å sikre at Studenttinget fremstår som en seriøs aktør som er gjenkjennbar og synlig. 62 

 Presentasjoner holdt av tillitsvalgte skal gjøres på felles mal tilgjengelig for alle. 63 
 Alt materiale som distribueres eksternt skal så langt det er mulig være i tråd med 64 

profilhåndboka og inneholde Studenttingets logo. 65 

Kontinuerlig arbeid 66 
Det kontinuerlige arbeidet er delt inn i fire deler etter hvem arbeidet er rettet mot.  67 

Studentene  68 
Studenttinget skal informere gjennom nettsiden. Annet profileringsmateriale skal henvise dit. Nettsider, 69 
sosiale medier og infoskjermer skal fremstå som ryddige, strukturerte og oppdaterte. 70 
Rekrutteringsarbeid skal foregå kontinuerlig.  71 

 Sosiale medier og infoskjermer skal brukes til å ta opp aktuelle saker og informere om valg 72 

 Studenttinget skal fortsette arbeide for bedre synlighet blant studentene gjennom stands, 73 
kaffeaksjoner og et åpent kontor, også utenfor de tunge profileringsperiodene.  74 

 Studenttinget med ledelsen i spissen skal bruke eksamensperiodene til profilering. 75 

 Nettsiden skal oppdateres før og etter hvert studenttingsmøte med sakaspapir og referat/Sti-76 
wiki. 77 

 Infoskjermer skal oppdateres før hvert studenttingsmøte med møtetidspunkt, møtested og 78 
aktuelle saker. 79 

 Det skal ligge et årshjul på nettsidene med verv som skal fylles, samt en oversikt over hvem 80 
som sitter i ulike verv. Denne skal oppdateres fortløpende.  81 

 Studenttinget skal gjennom kontakt med linjeforeninger og andre relevante organisasjoner arbeide 82 
for å spre informasjon til studentene. 83 

Studentdemokratiet  84 
Alle tillitsvalgte skal ha kunnskap om sitt eget verv, og om hvilke personer de kan kontakte. 85 
Informasjon fra Studenttinget skal spres nedover i tillitsvalgtapparatet ved NTNU ved hjelp av 86 
studentrådene.  87 

 Studenttingsledelsen skal følge samarbeidsavtalen med studentrådene og Velferdstinget. 88 

 Studenttinget skal ha dialog med tillitsvalgte i verv hvor Studenttinget eller arbeidsutvalget 89 
velger, oppnevner eller innstiller.  90 

 Alle som innehar verv på vegne av Studenttinget skal skrive en erfaringsrapport fra perioden 91 
man sitter i vervet. 92 

 Alle som innehar verv på vegne av Studenttinget skal, med jevne mellomrom og innen 93 
rimelighetens grenser, oppdatere Studenttinget om hva som har blir jobbet med den siste 94 
tiden, muntlig på studenttingsmøte eller skriftlig.  95 

 Alle nyvalgte tillitsvalgte oppnevnt av Studenttinget skal få informasjon om sitt verv rett etter 96 
valget.  97 



Samarbeid med beslutningstakere 98 
Studenttinget skal gjennom samarbeid med lokale politikere og sitt medlemskap i Norsk 99 
studentorganisasjon være med å sette utdanning på dagsorden. 100 

 Studenttingsledelsen skal fortsette å utfordre partiene og lokale politikere på 101 
utdanningspolitikk.  102 

 Studenttinget skal koordinere arbeidet med nasjonal og lokal politisk påvirkning med NSO, 103 
Velferdstinget og andre relevante aktører. 104 

Informasjon for internasjonale studenter 105 
Det er viktig for Studenttinget å ha god kontakt med internasjonale studenter.  106 

 Studenttinget skal samarbeide med internasjonal seksjon med tanke på spredning av 107 
informasjon om studentdemokratiet.  108 

 Informasjon som er relevant for internasjonale studenter skal være parallellspråklig, altså 109 
tilgjengelig på både norsk og engelsk.  110 

Faste arrangementer 111 

Valg til Velferdstinget 112 
Studenttinget velger representanter til Velferdstinget i mars. Arbeidet med dette valget er regulert i 113 
samarbeidsavtalen med Velferdstinget og de andre eierorganene.  114 

Studenttingsvalget 115 
Informasjonsansvarlig er leder av valgstyret og oppnevner et valgstyre i samråd med Arbeidsutvalget 116 
og i henhold til valgreglementet. 117 

 Studenttingsvalget skal promoteres med video, plakater, valgavis, flyers og annet 118 
valgmateriell, samt bruk av forelesninger. 119 

 Studenttinget skal oppfordre studentrådene til å bistå med å finne kandidater til valgene. 120 

 Alle medlemmer av Studenttinget skal bidra til profilering av valget 121 

 Alle medlemmer av Studenttinget skal tilstrebe å skaffe minst en kandidat til Studenttinget. 122 

 Det skal utarbeides et kampanjeplan som vedtas av valgstyret og legges frem for 123 
arbeidsutvalget som orienteringsak innen 1. mai 124 

 Informasjonsansvarlig har hovedansvaret for innkjøp av materiell til valget.  125 

Immatrikulering 126 
Under immatrikuleringen skal Studenttinget være synlige på stand i alle tre byer sammen med 127 
Velferdstinget og studentrådene og stedlige studentdemokratier. Til immatrikuleringen må det finnes 128 
profileringsmateriale og informasjonsmateriale om studentdemokratiet. Studenttinget skal også ha 129 
informasjon spesielt rettet mot fadderne i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Det skal også utarbeides 130 
informasjon rettet mot internasjonale studenter. 131 

 Studenttinget skal samarbeide med studentfrivilligheten og tillitsvalgtsystemet om informasjon 132 
til de nye studentene på forskjellige campus i alle byer. 133 

 Studenttinget skal ha materiell og profileringsartikler til utdeling der studenttinget.no profileres. 134 

 Studenttinget skal ha informasjon på trykk i relevante fadderbrosjyrer eller andre hefter/bøker. 135 

 Studenttinget skal presentere Studenttinget under mottaksmøtet for internasjonale studenter. 136 

 Studenttinget skal delta med en post på rebusløpet til fadderuka QUAK! 137 

 Studenttinget skal besøke alle nye studenteri forelesninger i løpet av de første tre ukene med 138 
informasjon om studenttinget og studentdemokratiet. 139 

Endringer i informasjonsplanen 140 
Hvis Studenttingets ledelse ikke finner at det er økonomisk og/eller tidsmessig forsvarlig å 141 
gjennomføre alle punkter i informasjonsplanen skal Studenttinget informeres om dette.  142 



Studenttingets informasjonsstrategi 
2013-2017 

Studenttinget NTNU – studentenes stemme 

Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. 

Studenttinget skal bli sett på som en seriøs interesseorganisasjon og en selvsagt debattant i saker 

hvor studenter er part. 

 

Innledning 1 

Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og studentenes 2 

øverste lovpålagte organ ved NTNU. STi representerer og ivaretar NTNU-studentenes interesser 3 

ovenfor rektoratet ved NTNU og Norsk Studentorganisasjon (NSO).  4 

STis informasjonsstrategi for 2013-2017 er vedtatt på møte i STi den 20.09.2012. STis 5 

informasjonsstrategi skal gjøres gjeldende fra 01.01.2013 til 31.12.2017. 6 

STis informasjonsstrategi skal angi hvilke målgrupper STi skal rette seg mot og hvilke 7 

informasjonskanaler man ønsker å satse på.  8 

Organisatorisk nestleder i STi skal sammen med arbeidsutvalget utarbeide en informasjonsplan for 9 

det kommende året etter påtredelse, med hjelp fra fjorårets ledelse. Denne skal behandles på første 10 

møte i STi hvert kalenderår. Informasjonsstrategien skal ligge til grunn for utarbeidelsen av 11 

informasjonsplanen. Denne skal inneholde:  12 

 mediestrategisk plan over hvordan man skal profilere aktuelle saker i media 13 

 prioritering av det materiale og de publikasjoner man skal produsere 14 

 avklaring på ansvarsforhold innad i arbeidsutvalget i forhold til informasjons- og mediearbeid 15 

Informasjonsstrategien er delt inn i fire målgrupper som STi har for sin informasjonsvirksomhet: 16 

Studentene   Studentene ved NTNU 17 

Studentdemokratiet Medlemmene av STi, resten av studentdemokratiet i Trondheim og 18 

NSO 19 

Beslutningstakere Ledelse på alle nivå ved NTNU, Trondheim Kommune, Sør-Trøndelag 20 

Fylkeskommune, Stortinget, regjeringen, departement og 21 

Universitets- og høyskolesektoren.  22 

Opinionen Andre relevante samfunnsaktører som ikke har direkte 23 

beslutningsmyndighet ovenfor STi. 24 

Hvert kapittel viser hvilke målsetninger STi har, og deretter hvilke virkemidler som er 25 

hensiktsmessige i forhold til målgruppen. 26 



Ansvarsfordeling og samarbeid 27 

Mellom medlemmene og ledelsen 28 

Denne strategien er ikke bare for arbeidsutvalget, da medlemmene av STi også har et stort ansvar for 29 

informasjonsarbeidet i STi. I forbindelse med alle arrangementer og annet informasjonsarbeid 30 

forventes det at medlemmene i STi bidrar. 31 

Ledelsen er valgt av STi til å ivareta STi sin rolle som studentenes stemme mellom møtene. I saker der 32 

det ikke finnes vedtatt politikk kan ledelsen uttale seg på vegne av STi så lenge utsagnet ikke er i strid 33 

med tidligere vedtak, eller omhandler områder utenfor hva en naturlig skal behandle. Klare politiske 34 

utspill uten vedtaksforankring må senere opp til egen behandling på et møte.  35 

Medlemmer av STi kan, og oppfordres, til å gå ut i media i kraft av å være medlem og å ha meninger 36 

om studentpolitiske saker, selv om det går i mot Studenttingets vedtatte politikk i saken. Dette er et 37 

viktig verktøy for å skape og få i gang en debatt om saker som opptar studentene. Det er viktig at 38 

ledelsen støtter opp under og bidrar til at medlemmene kan gå ut i media med egne innspill, for 39 

eksempel gjennom medietreningskurs. Medlemmene av STi oppfordres også  til i så stor grad som 40 

mulig å holde AU oppdatert om eventuelle utspill i media. 41 

Mellom STi og resten av studentdemokratiet 42 

STi må samarbeide med resten av studentdemokratiet for å sikre at studentenes stemme blir hørt. 43 

Det er like naturlig med samarbeid på informasjonsarbeidet som på andre områder. STi har gjennom 44 

mandatet til Velferdstinget delegert deler av sitt ansvarsområde, noe som også må gjenspeiles i 45 

informasjons- og mediearbeidet.  46 

Studentene 47 

Med studentene mener vi alle studenter ved NTNU. 48 

Målsetting:   49 

STi skal bidra til å styrke studenter kunnskap om egne rettigheter og muligheter. Videre skal 50 

organisasjonen øke studentenes kunnskap, interesse og engasjement rundt STi og studentpolitikk. 51 

Virkemidler:  52 

STi skal alltid søke de tiltak som vil gi studentene størst nytteverdi av organisasjonen. STi skal legge 53 

hovedvekten på følgende virkemidler: 54 

Lokale studentmedia 55 

STi må være godt synlig i lokale studentmedia og burde ha god kommunikasjon med alle 56 

redaksjonene.  57 

Internett 58 

STis hjemmesider skal være organisasjonens ansikt utad. Denne skal inneholde presseklipp, 59 

informasjon om STi og annen studentrelevant informasjon slik som utlysning av Repromidler og 60 

Studenttingsmøter med sakspapirer. 61 

STi har i tillegg en egen Facebookside og en twitterkonto. Facebooksiden skal alltid være oppdatert, 62 

og inneholde dagsaktuelle nyheter. Den skal også være en arena for diskusjon og meningsytringer. 63 



Twitterkontoen skal brukes på samme måte som Facebooksiden, men kan også ha mindre viktige 64 

nyheter, som at alle på kontoret er på et møte med studiedirektøren.  65 

Tavler 66 

STi disponerer informasjonstavler på Gløshaugen. Disse kan andre studentorganisasjoner søke om 67 

hvert år. Søkerkriteriene bestemmes fra år til år. STi har et ansvar for å påse at ingen støtende eller 68 

upassende oppslag henges på tavlene.  69 

Skjermer 70 

STi disponerer to digitale informasjonsskjermer på Gløshaugen som henger på Stripa. Skjermene på 71 

Stripa kan andre studentorganisasjoner søke om å ha informasjon om arrangementer på. 72 

Hovedkriteriet er at arrangementet skal være åpent for alle NTNUs studenter.  73 

STi disponerer også en digital skjerm på Dragvoll. Denne skal kun inneholde informasjon fra 74 

studentdemokratiet og informasjon fra Fadderuka Dragvoll.  75 

Faste arrangement:  76 

Valg og immatrikulering 77 

Det er viktig at STi er synlig i forbindelse med immatrikulering for å opplyse nye studenter om vår 78 

rolle og det tilbudet vi kan gi. I forbindelse med valget til NTNU-styret og STi er det viktig at STi er 79 

godt synlig for å skape høyest mulig oppslutning.  80 

Generell synlighet 81 

Det er viktig for STi at medlemmene og ledelsen aktivt deltar på arrangementer og viser synlighet 82 

ovenfor studentene på NTNU. For eksempel med deltakelse og informasjon på immatrikuleringen, 83 

Samfundsmøter, 17. mai og lignende. STi oppfordres til å arrangere egne og delta i andre kampanjer.  84 

NSO-materiell  85 

Som medlem av NSO får STi tilsendt mye informasjonsmateriell som er nyttig for studentene. Dette 86 

bør distribueres til studentene på mest mulig hensiktsmessig måte.  87 

Annet materiell 88 

STi skal sørge for at det produseres informasjonsmateriell som kan brukes uavhengig av arrangement 89 

og av hele studentdemokratiet for å markedsføre STi. 90 

Studentdemokratiet 91 

Med studentdemokratiet mener vi her medlemmene av STi, de fakultetsvise studentråd, 92 

Velferdstinget (VT), andre studentdemokratiske organ i Trondheim og NSO. 93 

Målsetting: 94 

STi skal bidra til å heve kompetansen til alle tillitsvalgte, slik at det skapes godt engasjement og bred 95 

deltakelse i beslutningsprosesser. Inkludering og god kommunikasjon med hele studentdemokratiet 96 

er viktig for at STi skal få gjennomslag for sin politikk.  97 

STi skal sørge for god informasjonsflyt mellom STi og resten av studentdemokratiet. 98 



Virkemidler: 99 

Studentrådsmøter, allmøter m. m 100 

STis ledelse skal prioritere å delta på alle studentrådsmøter ved NTNU for å gi informasjon og bidra i 101 

sakene som blir tatt opp. STis medlemmer skal også prioritere å delta på allmøtene som blir 102 

arrangert av studentrådet ved sitt fakultet.  103 

Seminarer, kurs og konferanser 104 

Seminarer 105 

STi skal hvert semester avholde seminar for STi med deltakelse fra resten av studentdemokratiet. Det 106 

er også viktig at STis ledelse er representert på seminarene til studentrådene ved NTNU. Seminarer 107 

er svært viktige for å bidra til økt kompetanse og økt informasjonsflyt innad i studentdemokratiet.  108 

Kurs 109 

STi bør arrangere kurs for å lære opp de tillitsvalgte på alle nivå i studentdemokratiet. Eksempler på 110 

kurs som kan arrangeres er ”helse, miljø og sikkerhet”-kurs, ”skikkethets”-kurs i samarbeid med 111 

Studentservice, og ”hvordan fremme sak for Studenttinget” for FTRene.  112 

Konferanser 113 

STi bør informere om og tilrettelegge for deltakelse på relevante konferanser. 114 

Internett 115 

STis hjemmeside skal linke opp mot andre internettsider til studentdemokratiet ved NTNU. 116 

Møtereferater og andre relevante dokumenter skal ligge tilgjengelig på internettsidene. STi skal følge 117 

studentrådene og andre relevante aktører på facebook og twitter. 118 

Beslutningstakere 119 

For STi er det viktig å kunne påvirke og utøve innflytelse ovenfor styret og NTNU sentralt. Samtidig er 120 

det mange andre beslutningstakere STi ønsker å påvirke. Viktige premissleverandører for 121 

studenthverdagen er blant annet Trondheim kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Storting og 122 

regjering. Disse må også påvirkes, både alene og i samarbeid med andre. Det nasjonale presset er 123 

ivaretatt i stor grad gjennom medlemskapet i NSO, der STi har en viktig rolle med å få fram NTNU-124 

studentenes mening.  125 

Målsetning: 126 

Det er viktig at STi er tilgjengelig og samarbeidsvillig ovenfor beslutningstakerne. STi skal være en 127 

saklig aktør som representerer et legitimt syn på studentenes interesser og som alltid bidrar i 128 

debattene på en konstruktiv, men samtidig kritisk måte. 129 

Virkemidler: 130 

Nettverksbygging 131 

Det er viktig at også kunnskap om organisasjoner og relevante personer er en del av overlapp mellom 132 

AU. Et godt kontaktnettverk er den viktigste kunnskapen som man kan overføre til et nytt AU. 133 



Personlig og jevnlig kontakt 134 

For å være orientert og oppdatert er det viktig at STi har en god kontakt med ledelsen på NTNU og 135 

ansatte i de avdelinger i administrasjonen STi har mest interaksjon med. Dette kan for eksempel 136 

være Studieavdelingen, Studentservice og Internasjonal seksjon. 137 

Representasjon 138 

Det er viktig at studentrepresentantene i alle råd, verv og utvalg er informert om STi sine vedtak for å 139 

spre disse, og at STi følger opp de som er valgt for å sikre at studentene til en hver tid er representert 140 

på en god måte. Alle studentrepresentantene valgt inn i råd, verv og utvalg skal skrive et kort 141 

erfaringsskriv fra vervet sitt for å sikre erfaringsoverføring til den nye i vervet. 142 

Oppfølging av vedtak 143 

Vedtak fattet i STi skal spres til aktuelle avdelinger og organisasjoner på NTNU, men det er også viktig 144 

at en følger opp vedtakene ovenfor mottakerne for å sikre at studentenes stemme blir hørt. Spesielt 145 

ledelsen har en viktig rolle i å formidle og sikre gjennomslag for STis vedtatte politikk.  146 

Opinionen 147 

STi er avhengig av å markedsføre seg selv og sine saker, ikke bare ovenfor studenter og 148 

beslutningstakere, men også ovenfor andre grupper. 149 

Målsetning:  150 

Opinionen skal ha en positiv holdning til høyere utdanning og studentene i Trondheim. STi skal være 151 

svært godt profilert i lokal media, og etterstrebe å være godt representert i nasjonal media. 152 

STi skal skape sine egne saker og ikke bare ha kommentatorrolle i forhold til andres meninger. STi 153 

skal være med på å sette dagsorden i råd, verv og utvalg hvor STi er representert.  154 

Virkemidler: 155 

Mediekurs 156 

Arbeidsutvalget, medlemmer av STi og studenttillitsvalgte på fakultetsnivå skal så tidlig som mulig 157 

inviteres på mediekurs i regi av STi. Dette kan for eksempel gjøres på oppstartsseminaret på nyåret.  158 

Media 159 

Media skal inviteres på alle STi-møter, for eksempel ved å sende ut sakspapirer og innkalling. Dersom 160 

media viser interesse er det viktig at det blir tatt kontakt med media både før møtet og etter møtet 161 

for å bekrefte at de har fått det de ønsket.  162 

Kronikker, leserbrev og pressemeldinger 163 

Aktiv bruk av leserbrev og kronikker er en god måte å nå ut til både studenter og opinion for å fronte 164 

studentenes meninger.  STi bør arrangere kurs i kronikk- og leserbrevskriving. 165 

Pressemeldinger 166 

STi bør være med på å sette politisk dagsorden gjennom regional og nasjonal media. Dette krever 167 

godt mediearbeid, og avisen som budskapet skal selges inn til kan loves eksklusivitet for å sikre 168 

oppslag. STi skal sende ut pressemeldinger ved alle ekstraordinære hendelser. 169 



Profil 170 

For å sikre en klar og enhetlig profil bør STi alltid brukes som forkortelse, og Studenttinget som 171 

betegnelse. STi skal ha en enhetlig grafisk profil over tid, beskrevet i form av en grafisk håndbok. 172 

Denne skal dekke STis grafiske profil og beskrive mulig felles profil med det øvrige 173 

studentdemokratiet ved NTNU.  174 

Internett 175 

Internettsidene skal være STis ansikt utad med en ekstern del som skal inneholde eget pressesenter 176 

med journalister som målgruppe. Denne skal inneholde presseklipp, informasjon om STi og aktuelle 177 

arrangementer. STi skal til enhver tid ha oppdaterte hjemmesider, med relevant innhold, innbydende 178 

grafikk og oversiktlig struktur. Facebook og twitter skal også brukes for å legge ut aktuelle 179 

mediesaker, presseklipp og pressemeldinger.180 
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Møtedato: 11.02.2016 Saksbehandlar: Stein Olav Romslo 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 08/16     Opplesingsstøtte på eksamen 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

Vedlegg 7 

Vedlegg 1 – Døme frå eksamen i FY1004 8 

Vedlegg 2 – Notat frå professor Jon Andreas Støvneng 9 

 10 

Forkortingar/omgrep 11 

LingDys –  opplesingsprogramvare NTNU gjer tilgjengeleg for studentar med behov for 12 

lese- og skrivestøtte. 13 

IFY –  Institutt for fysikk ved NTNU. 14 

_______________________________________________________________________ 15 

 16 

Bakgrunn for saka 17 

Studentar som har behov for det kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Ved ulike 18 

behov har NTNU ulike hjelpemiddel som kan nyttast, til dømes opplesing av eksamen. 19 

Innanfor området «opplesing av eksamen» finst det også fleire former for hjelpemiddel. 20 

Eit døme på slik støtte er at ein får lest opp eksamen i starten av eksamenstida. Då kan 21 

studenten ta eigne notat som kan nyttast under reisten av eksamen. Eit anna døme er at 22 

ein person er tilgjengeleg under heile eksamen, og kan lese opp delar av eksamen etter 23 

kvart. Eit tredje døme er å nytte PC med opplesingsprogramvare. NTNU har lisens på 24 

programmet LingDys som syntesist kan lese opp markert tekst. Brukaren må kopiere 25 

teksten som skal lesast inn i eit opplesingsvindauge. 26 

Båe dei to fyrste tenestane krev ein personleg opplesar, og at studenten har einerom. Det 27 

er også ynskjeleg at opplesaren er fagleg kyndig. Ein slik opplesar vil også fungere som 28 

eksamensvakt i einerommet. Den tredje kan nyttast i rom tilrettelagt for digital eksamen, 29 

og med øyreproppar eller liknande. Slik kan fleire studentar nytte denne forma for 30 

tilrettelegging utan at det trengst like mange eksamensvakter som kandidatar. 31 

 32 

Saksbehandlaren si vurdering 33 

Med omsyn på ressursar er det klart at opplesing som er tilgjengeleg digitalt er ei føretrekt 34 

løysing. Likevel syner testing at Lingdys ikkje kan lese tekst skrive i «matematikkmodus», 35 

og i staden hoppar over desse delane av teksten. 36 

 37 
For biletet på linje 39 ville LingDys lest opp «Vis at er løysinga for likninga». Når brukaren 38 

skal kopiere deksten er det også fort gjort å miste delar av den. Dette gjer at brukaren lett 39 

kan kome til å mistyde oppgåva. Det er derfor klart at denne programvara per no ikkje er 40 

ei god løysing når det gjeld eksamenar med slik tekst. 41 



 

  

 

2 

I slike tilfelle har NTNU sitt tilretteleggingskontor hatt eit tilbod der faglærar kan nytte ein 42 

bandopptakar. Dette gir riktig lesing, men er tungvint fordi det krev særskilt utstyr. Det er 43 

også tungvint for brukaren, sidan det ikkje er eit godt navigeringssystem ved bruk av 44 

denne tenesta. 45 

Ved IFY vart ein professor gjort merksam på dette, og utvikla i samråd med ein student ei 46 

løysing. Denne løysinga gjekk ut på å legge skjermdumpar av eksamen inn i ei 47 

PowerPoint-fil, og at professoren tok opptak av at han las eksamensteksten i det 48 

innebygde opptaksverktøyet. Slik vart teksten lest av ein fagleg kyndig person, studenten 49 

fekk tilgang på opplesing heile eksamenstida, og studenten kunne enkelt navigere til den 50 

teksten det var behov for opplesing av. 51 

 52 

Saksbehandlaren si innstilling 53 

Studenttinget NTNU meiner 54 

 NTNU må syte for god tilrettelegging for alle studentar med behov for det 55 

 ved eksamenar der LingDys ikkje er eigna, skal kandidaten få eit anna tilbod 56 

som gir god navigasjon i lyd og tekst, samt sikrar korrekt opplesing. Eit slikt 57 

tilbod er Microsoft PowerPoint sitt opptaksverktøy, og det bør vere NTNU sitt 58 

føretrekte tilbod for slik tilrettelegging fram til betre løysingar er på plass. 59 

 NTNU skal vere eit førebilete innan tilretteleggingstenester, og skal sjå på 60 

moglegheiter for å utvikle nye metodar for tilrettelegging under eksamen. 61 



Oppskrift: 

Lim inn eksamenssettet. En side på ppt tilsvarer en 
side på eksamenssettet (klipp ut og lim inn). Legg på 
lyd på oppgavene. 

1. Trykk «sett inn» – «lyd» – «spill inn lyd»

2. Trykk «recordknapp» for å starte ett opptak, og les inn 
en oppgave. 

3. Avslutt opptaket ved å trykke «OK» og plasser lydikonet 
ved siden av tilsvarende innlest oppgave. 

Repeter trinn 2 for alle eksamensoppgavene. 

(For stående A4-format som tilsvarer eksamensettet: 
«utforming» - lysbildestørrelse - egendefinert 
«21*30»)
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STi-sak 09/16 Valg av leder og nestleder for Fadderutvalget 

Dragvoll 2016 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
STi-sak 35/11 ”Fremtidens fadderuke på Dragvoll”  
 
Forkortelser 
SVT – Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 
HF – Det humanistiske fakultet 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 

Studenttinget NTNU har ansvaret for å sette ned utvalget som skal arrangere 2 

fadderordningen for studentene ved SVT- og HF-fakultetet. Utvalget har til oppgave å 3 

arrangere, i samarbeid med linjeforeningene og andre berørte parter, en 4 

fadderordning for studenter som tas opp høsten 2016 til studier på Dragvoll. Det 5 

overordnede målet med ordningen er å forberede nye studenter på studiehverdagen 6 

ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samt å bidra til sosial integrasjon i 7 

studiemiljøet. Utvalget står ellers fritt til å gjennomføre ordningen etter prinsipper 8 

vedtatt av Studenttinget og skal holde Studenttinget ved ledelsen orientert om 9 

arbeidet.  10 

 11 

Utvalget disponerer selv de midler det tildeles, etter prinsipper vedtatt av 12 

Studenttinget.  13 

 14 

Leder- og nestledervervet er kompensert med lønn for 6 ukers arbeid, tilsvarende 15 

225 timer, i løpet av sommeren. Studenttinget velger leder og nestleder, de øvrige 16 

medlemmene konstitueres av leder og nestleder i etterkant. 17 

 18 



 

  

 

2 

Studenttinget NTNU har ingen representanter i Fadderutvalget, men vedtar 1 

budsjettet og godkjenner regnskap.  2 

 3 

For Fadderutvalget 2015 var Viktor Røssnes leder og Åslaug Bjerke nestleder. 4 

 5 

Studenttingets leder er økonomisk ansvarlig for Fadderutvalgets budsjett. 6 

 7 

 8 

Saksbehandlers vurdering 9 

Studenttinget velger leder og nestleder til Fadderutvalget 2016. Studenttinget bes om 10 

å se valget av leder og nestleder i sammenheng med vedtaket i STi-sak 35/11 11 

”Fremtidens fadderuke på Dragvoll”. Disse prinsippene er styrende for 12 

gjennomføringen av fadderuka. 13 

 14 

 15 

Arbeidsutvalgets innstilling 16 

Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg 17 

 18 

Fadderutvalget er pliktig å følge de prinsipper og retningslinjer vedtatt av Studenttinget. 19 



STi-sak 35/11 - Fremtidens 1 

fadderuke på Dragvoll 2 

 3 

Fremtidens fadderuke på Dragvoll 4 

- Prinsipper for fadderuka 5 

”En fadderordning på universitetsnivået må sikre en faglig trygghet og stimulere til 6 

søking og formidling av kunnskap på siden av dens sosiale funksjon. Den sosiale 7 

integrasjonen må skje under trygge omgivelser og ikke konkurrere med eksisterende 8 

tilbud.” 9 

Organisering 10 

Leder og nestleder av fadderuka velges av Studenttinget i oktober måned året før 11 

Fadderuka starter. Leder konstituerer, i samråd med Nestleder, sitt eget styre. 12 

Fadderutvalget disponerer et kontor i perioden 15. Juni – 1. september i 13 

Studenttingets lokaler. 14 

Fadderutvalget skal tilstrebe en bred og god dialog med aktuelle samarbeidsaktører 15 

både før, under og etter avviklingen av fadderuka. 16 

Kontakt med kommunale aktører skal primært foregå gjennom Trondheim 17 

Studentråd. 18 

 19 

Fadderutvalget skal tilrettelegge for og støtte opp fremveksten av en bedre 20 

linjeforeningskultur. Fadderutvalget har ansvar for den overordnede koordineringen 21 

av mottaket og gjennomføringen av de store fellesarrangementene. 22 

 23 

Fadderutvalget må tidlig i planleggingsfasen gå i dialog med linjeforeningene og 24 

fakultetene HF og SVT for å koordinere mottakelse av nye studenter med den faglige 25 

oppstarten, henholdsvis HumStart og lignende opplegg ved SVT. Fadderuka skal 26 

være et mottaksapparat med kunnskapen i fokus. 27 

Fadderutvalget skal hvert år utforme en rapport om sitt arbeid. Fadderutvalget har 28 

ansvar for å gjennomføre en god overlapp og kompetanseoverføring med neste års 29 

fadderutvalg. Fadderuka skal være dynamisk og endringsvillig, med fokus på de 30 

prinsipper man kan bli bedre på å følge. 31 

Økonomi 32 

Studenttinget NTNU fakturerer Studentservice for driftsmidler til fadderuka og foretar 33 

utbetalinger på vegne av fadderutvalget. 34 

Budsjett og regnskap vedtas og godkjennes av Studenttinget NTNU. Budsjettet skal 35 

utformes i samråd med Studenttingets Leder og følge fadderukas prinsipper som 36 

beskrevet i dette dokument. Budsjettet skal revideres av Studenttingets Arbeidsutvalg 37 



dersom større uforutsette inntekter eller utgifter oppstår, etter anbefaling fra 38 

fadderutvalget. Studenttinget skal orienteres om eventuelle revideringer. 39 

Leder av fadderutvalget er økonomisk ansvarlig for de midlene fadderutvalget 40 

disponerer og skal anvise alle utbetalinger. Nestleder signerer refusjonsbilag som 41 

gjelder utlegg foretatt av leder. 42 

Et eventuelt overforbruk av fadderukas midler skal dekkes inn over neste års 43 

budsjett. Underforbruk av midler settes av til neste års budsjett. 44 

Leder og Nestleder lønnes 225 timer hver etter gjeldende sats for studentassistenter 45 

satt av NTNU. Lønnsutbetalingene foretas av Studentservice. 46 

Omfang 47 

Fadderuka skal primært omfavne studenter tilknyttet fakultetene HF & SVT, men det 48 

skal være åpent for studenter tilknyttet NTNU som ikke har et eksisterende 49 

mottakstilbud. 50 

Fadderuka skal ha en varighet på minst 7 dager etter immatrikulering. Fadderuka 51 

skal ikke gå på bekostning av studiene til de nye studentene. 52 

Det overordnede målet med fadderuka skal være å forberede nye studenter på 53 

studiehverdagen ved NTNU samt å bidra til sosial integrasjon i studiemiljøet. 54 

Ambisjonene for fadderuka bør tilpasses heretter. 55 

Tilgjengelighet 56 

Som prinsipp bør fadderuka favne videst mulig innenfor de begrensninger for omfang 57 

som er beskrevet. Nye studenter skal kunne delta uavhengig av kjønn, alder, 58 

seksuell orientering, funksjonsevne, etnisitet og religion. Arrangementer i regi av 59 

fadderuka skal gjenspeile dette og faddere og fadderutvalget må legge til rette for at 60 

alle skal kunne delta. 61 

 62 

Rus 63 

Fadderuka skal ikke forbindes ensidig med fest og fyll. Det skal aldri oppleves som 64 

nødvendig å konsumere alkohol for å kunne delta på fadderuka og det skal alltid 65 

finnes et alternativ til å konsumere alkohol. Arrangementer i regi av fadderuka skal 66 

tilstrebe å ha et alkoholfritt fokus og fadderukas budsjett skal ikke dekke utgifter 67 

knyttet til alkoholholdig drikke. Det er ønskelig at samtlige faddergrupper organiserer 68 

enkelte ”hvite dager”, for å tydeliggjøre dette fokuset. 69 

Fadderutvalget skal ha ansvar for at alle faddere har et bevisst forhold til studenters 70 

alkoholforbruk. 71 

Fadderuka har nulltoleranse for narkotiske stoffer. 72 

 73 

Internasjonale studenter 74 

Internasjonal seksjon skal fortsatt ha hovedansvaret for mottak av internasjonale 75 

studenter, men det bør legges til rette for at disse også skal kunne delta på 76 

arrangementer i regi av fadderuka. Fadderutvalget skal ha et tett samarbeid med 77 

Internasjonal seksjon for å samkjøre planer for mottak av internasjonale studenter. 78 

 79 

 80 
 81 




