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MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 02/17 

 
Dato: 02.02.2017- Møtetid: 17:15-22.05 - Møtested: Øya Helsehus, A2-3 

 

Til: Arbeidsutvalget 

 Representanter med vara 

 Faste observatører 

 

Kopi til: Styret NTNU 

 Administrasjonen NTNU 

 Studentutvalg/ studenter i råd, verv og utvalg 

 Studentparlamentet ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 

 Norsk Studentorganisasjon 

 Studentmedia 

 

Referent: Kine Sørli 
 
Ordstyrer: Tina Melfjord 

 

Tellekorps: Jone Trovåg, Jørgen Gunderengen 
 

 

Til stede: 

 Julie Heiberg    Gjøvik 

 Amanda Klepsvik   Gjøvik 

 Bendik Deraas    Trondheim 

 Benjamin Gjermstad   Trondheim 

 Børre Isac L’Orange   Trondheim 

 Charlotte Teigen   Trondheim 

 Felipe Fawcett    Trondheim 

 Fredrik Oterhals   Trondheim 

 Guri Haugen    Trondheim 

 Joakim Solheim    Trondheim 

 Marion Teigseth   Trondheim 

 Mikkel B. T. Lindheim   Trondheim 
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 Leif Bjarne Hammer   Trondheim 

 Ola Fiske    Trondheim 

 Philip Lautin Jackson   Trondheim 

 Ragnhild Dalslåen   Trondheim 

 Sindre Alvsvåg    Trondheim 

 Stig-Martin Liavåg   Trondheim 

 Stine Nordø    Trondheim 

 Thomas Kallevik   Trondheim 

 Falk Daniel Lamar Øverås  Ålesund 

 Oskar Sunde    Ålesund 

 

Forfall: 

 Arild Julius Østrem   Trondheim 

 Gustav Thommesen   Trondheim 

 Henrik Løfaldli    Trondheim 

 

Tilstede på bakbenk: 

 Marte Øien    AU 

 Lars Bjørnar Vist   AU 

 Johannes Bjartnes   AU 

 Gjermund K. Langset   AU 

 Magnus Johannesen   AU 

 Ole-Jacob Oosterhof   AU 

 Ida M. Jodanovic   Velferdstinget 

 Elise Kaldheim    Velferdstinget 

 Shagana Selvanathan   Velferdstinget 

 Jørgen Gunderengen   Velferdstinget 

 Ane Vorhaug    SAIH 

 Marta Ranestad   SR-IE 

 Julie Kristine Wood   SAIH 

 Guro Holte Igesund   SAIH 

 Trine Øverås    ITV-IKM 

 Astrid Østigård    ITV-IKM 

 Johannes Lorentzen   Velferdstinget 

 Hans Peder Langbekkhei  FTV-IE 

 Jone Trovåg    Sentralstyret NSO 

 Ingvild M. Sørlie   NTNU-styret 

 Thomas K. Eriksen   Velferdstinget 

 Ingrid Norvall Vegdahl   FTV-ØK 

 Sunniva Brennmoen Strypet  FTV-ØK 

 

  

Tina Melfjord ble godkjent som ordstyrer, Kine Sørli som referent. Jone Trovåg og 

Jørgen Gunderengen ble godkjent som tellekorps. 

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.  
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STi-sak 06/17 Valg av Landsmøtedelegater til Norsk 

Studentorganisasjon 

(17.34) Antall stemmeberettigede: 22 

 

Marte Øien innleder. 

 

Følgende stiller som kandidater: 

Thomas Krogstad Eriksen 

Julie Heiberg 

Johannes Lorentzen 

Benjamin Gjermstad 

Elise Kaldheim 

Bendik Deraas 

Hans Peder Langbekkhei 

Amanda Klepsvik 

Astrid Østigård 

Christoffer Vikebø Nesse 

Elisa Elmies 

Felipe Fawcett 

Fredrik Oterhals 

Håkon Noren 

Johannes Bjartnes 

Kim Allgot 

Lars Bjørnar Vist 

Magnus Bjerke 

Magnus Johannesen 

Ole-Jacob Oosterhof 

Oskar Sunde 

Ragnhild K. Dalslåen 

Tonje W. Fiskvik 

Thomas Hesselberg 

Thomas Kallevik 

Trine Øverås 

 

Vara: 

Følgende kandidater stiller som vara til NSOs Landsmøte 

Maiken Vasset Størkersen 

Sindre Alvsvåg 

Mikkel Lindheim 

Philip Lautin Jackson 
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Stine Nordø 

Charlotte Teigen 

Det stilles spørsmål til kandidatene. 

 

Votering 

Forslag fra Marte Øien: 

AU får fullmakt til å supplere varalista. 

Forslaget vedtas enstemmig. 

Votering skjer elektronisk. 

 

Vedtak: 

Studenttinget velger følgende som delegater til NSOs landsmøte 2017: 

Thomas Krogstad Eriksen 

Julie Heiberg 

Johannes Lorentzen 

Benjamin Gjermstad 

Elise Kaldheim 

Bendik Deraas 

Hans Peder Langbekkhei 

Amanda Klepsvik 

Astrid Østigård 

Christoffer Vikebø Nesse 

Elisa Elmies 

Felipe Fawcett 

Fredrik Oterhals 

Håkon Noren 

Johannes Bjartnes 

Kim Allgot 

Lars Bjørnar Vist 

Magnus Bjerke 

Magnus Johannesen 

Ole-Jacob Oosterhof 

Oskar Sunde 

Ragnhild K. Dalslåen 

Tonje W. Fiskvik 

Thomas Hesselberg 

Thomas Kallevik 

Trine Øverås 

 

Følgende velges til vara: 

1. vara Mikkel Lindheim 

2. vara Philip Lautin Jackson 
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3.vara Stine Nordø 

4. vara Sindre Alvsvåg 

5.vara Charlotte Teigen 

6. vara Maiken Vasset Størkersen 

 

AU får fullmakt til å supplere varalista. 

 

 

STi-sak 03/17 Stillingsinstrukser Studenttinget 

(18.20) Antall stemmeberettigede: 22 

 

Marte Øien innleder saken. 

Det stilles spørsmål til saken. 

 

Elementer fra diskusjon: 

- Forslaget til stillingsinstruks ser generelt bra ut. Bra fordeling mellom 
arbeidsutvalget. 

- Antall timer studenttingsrepresentantene skal stå på stand er økt for å øke 
publisiteten til STi, samt at det er mange flere campuser å dekke. 

 

Votering: 

Forslag fra Marte Øien: 

Arbeidsutvalget får redaksjonell fullmakt. 

Forslaget vedtas enstemmig. 

 

Det stemmes over helheten. 

Helheten vedtas enstemmig. 

 

Vedtak 

Stillingsinstruks for Studenttinget NTNU 

Studenttinget NTNU (STi) fremmer studentenes interesser i alle relevante fora. Alle 

representantene har et ansvar for å fremme saker, diskutere saker med medstudenter og 

være aktive i offentlige debattfora. 

 



6 
 

 

16.02.2017  
 

Studenttingets representanter 

Studenttinget er NTNUs øverste studentorgan. Det medfører et stort ansvar for 

representantene, som skal uttale seg på vegne av alle NTNUs studenter. Studenttingets 

representanter 

 skal fremme sine personlige kampsaker i løpet av året 
 skal få innspill fra studentene til saker som skal diskuteres i STi 
 skal møte godt forberedt til STi-møtene, for å delta i og forme debatten 
 skal bidra til profilering av valget til neste års Studentting i minst fire – 4 – timer 
 skal hjelpe til under immatrikuleringen ved behov 

 

Studenttingets ledergruppe 

Studenttingets ledergruppe består av Studenttingets arbeidsutvalg (AU), samt de 

studentvalgte medlemmene i universitetsstyret. 

Ledergruppa skal, hvis det ikke er tungtveiende grunner til fritak: 

 delta på alle STi-møter 
 delta på alle AU-møter 
 delta på alle ledergruppemøter 
 delta og bidra på Studenttingets seminarer 
 delta på ledergruppas overlappseminarer 
 delta på immatrikuleringen 
 delta under valgukene 

Deltagelse på AU- og ledergruppemøter kan gjøres ved digitalt oppmøte.  

 

Ledergruppa har i fellesskap ansvar for 

 å ha god kontakt med resten av studentdemokratiet ved NTNU. 
 å ha god kontakt med linjeforeninger og andre relevante studentorganisasjoner. 

 

Ledergruppa oppnevner studentenes valgstyre.  

 

Arbeidsutvalget (AU) 

Arbeidsutvalget har som oppgave å representere Studenttinget mellom møtene, og har et 

særlig ansvar for å fremme og gjennomføre Studenttingets politikk. AU er bundet av 

Studenttingets vedtak. 

 AU skal innstille i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget. 
 AU skal ha oversikt over Studenttingets politikk i aktuelle saker, og sørge for at den er 

relevant og oppdatert. 
 AU oppnevner vara ved behov.  

 

Leder 

Leder har det overordnede ansvaret for Studenttinget. Leder har et særskilt ansvar for å 

ivareta Studenttingets relasjoner med eksterne parter. 



7 
 

 

16.02.2017  
 

Det er leders ansvar at alle relevante råd og utvalg følges opp, og leder kan delegere 

arbeidsutvalgets deltagelse i disse. Dersom ikke annet blir bestemt skal leder møte i: 

 NTNUs dekanmøte 
 Læringsmiljøutvalgets arbeidsutvalg 
 Trondheim Studentråd 
 Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
 Trondheim kommunes plangruppe 
 Fakultetsforum 

Leder 

 har ansvar for å ivareta Studenttingets kontakt med NSO. 
 har ansvar for å ivareta samarbeidet med andre institusjoners studentdemokratier. 
 har ansvar for Studenttingets økonomi. 
 har personalansvar for Studenttingets ansatte og ledergruppa. 
 har ansvar for langsiktig planlegging og erfaringsoverføring til neste Studentting. 
 skal sørge for god kontakt med media, og bistå både Studenttingets representanter 

og ledergruppe til å fremme saker i det offentlige rom. 
 uttaler seg på vegne av Studenttinget NTNU. 

 

Nestleder 

Nestleder velges blant arbeidsutvalgets øvrige medlemmer, og skal være leders 

stedfortreder ved behov, og møter fast i NTNUs dekanmøte. 

Nestleder har et særskilt ansvar for 

 å bistå leder i behandling av personalsaker. 
 å delegere arbeidsoppgaver internt i AU i samråd med leder. 
 i samråd med leder holde tett kontakt med Velferdstinget. 

 

Fagpolitisk ansvarlig 

Fagpolitisk ansvarlig har ansvar for Studenttingets utdanningspolitikk, forskningspolitikk og 

oppfølging av kvalitetsarbeidet ved universitetet. Fagpolitisk ansvarlig skal 

 sitte i Utdanningsutvalget og ivareta Studenttingets kontakt med prorektor for 
utdanning, samt arrangere formøter for de fakultetstillitsvalgte og stedlige ledere før 
UU-møtene. 

 følge opp nasjonalt arbeid med utdanningspolitikk i samarbeid med andre 
institusjoners studentdemokratier og NSO. 

 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har ansvar for Studenttingets læringsmiljøpolitikk, 

tilretteleggingsarbeid og likestillingsarbeid. 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig skal 

 sitte som studentmedlem i Læringsmiljøutvalget og andre tilhørende råd. 
 holde tett kontakt med avdelingsleder ved Avdeling for utdanningskvalitet ved NTNU. 
 følge opp arbeidet med HMS og avvikssystemet ved NTNU. 
 følge opp nasjonalt arbeid om læringsmiljø i samarbeid med andre institusjoners 

studentdemokratier og NSO. 
 følge opp arbeidet med regionalt rusnettverk. 
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Internasjonalt ansvarlig 

Internasjonalt ansvarlig har ansvar for Studenttingets internasjonaliseringsstrategi, og 

kontakt med NTNUs internasjonale studenter. Internasjonalt ansvarlig har også et særskilt 

ansvar for formidling av Studenttingets arbeid og for Studenttingets nettside. Internasjonalt 

ansvarlig skal 

 følge opp NTNUs arbeid med internasjonalisering. 
 holde tett kontakt med seksjonsleder for Internasjonal seksjon ved NTNU. 
 sitte i styret til ISU-Trondheim. 
 holde kontakt med ISU, SAIH, ISFiT og andre internasjonale studentgrupper 
 delta på SAIHs vår- og høstsamlinger nasjonalt 
 følge opp nasjonalt arbeid med internasjonal studentpolitikk i samarbeid med andre 

institusjoners studentdemokratier og NSO. 
 

Stedlige ledere 

Stedlige ledere har ansvar for drift av det lokale studentparlamentet ved NTNU i Gjøvik og 

NTNU i Ålesund. De lokale studentparlamentene vedtar stillingsinstruks for stedlige ledere 

utover det som gjelder for Studenttingets ledergruppe. 

 

Styremedlemmene 

Studentene i universitetsstyret bistår Studenttinget i sin daglige drift. Deres arbeidsoppgaver 

innebærer blant annet å 

 arrangere relevante kurs for de fakultetstillitsvalgte. 
 samarbeide med studentmedlemmer i andre universitetsstyrer. 
 bistå arbeidsutvalget i saksbehandling til AU-møter og STi-møter. 
 arrangere formøter før universitetsstyremøtene for de fakultetstillitvalgte og stedlige 

lederne. 
 sitte i aktuelle råd og utvalg  

 

 

STi-sak 05/17  Valg av Kontrollkomite 

(18.25) Antall stemmeberettigede: 22 

Kine Sørli innleder saken. 

Det stilles spørsmål til saken. Nåværende kontrollkomite supplerer. 

Ingen kandidater melder seg. Saken utsettes til neste møte. 

 

Pause fra kl. 18.35. 

 

STi-sak 05/17  Valg av Kontrollkomite 

(18.50) Antall stemmeberettigede: 22 
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To kandidater har meldt seg.   

Det stemmes om saken skal gjenåpnes. 

Saken gjenåpnes enstemmig. 

 

Følgende kandidater stiller: 

Astrid Østigård 

Trine Øverås 

Det stilles spørsmål til kandidatene. 

 

Vedtak: 

Astrid Østigård velges som leder av Kontrollkomiteen og Trine Øverås velges inn 

som medlem av Kontrollkomiteen ved akklamasjon 

 

STi-sak 04/17 Arbeidsprogram Studenttinget 2017 

(19.00) Antall stemmeberettigede: 22 

 

Ny versjon av arbeidsprogrammet leveres ut. Det gis 10 minutters lesepause. 

 

Magnus Johannesen innleder. 

 

Det stilles spørsmål til saken. 

 

 

Forslag 1 

Forslag fra Arbeidsutvalget: AU får redaksjonell fullmakt. 

 

Forslag 2 

Endringsforslag fra Stig-Martin Liavåg, Thomas Kallevik, Fredrik Oterhals, Bendik 

Deraas, linje 43: Endre praksis til «praktisk erfaring». 

 

Forslag 3 

Endringsforslag fra Mikkel Lindheim, linje 43: Studenttinget mener det 

hensiktsmessig å legge til rette for arbeidserfaring i alle studieprogram. 

 

Forslag 4 

Tilleggsforslag fra Marion, linje 43: Praksis er erfaringsbasert og obligatorisk, dette er 

fint, men krever mye av studentene og burde dermed også gi studiepoeng deretter. 

 

Forslag 5 
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Tilleggsforslag fra Amanda, linje 47: Studenttinget arbeider for et kronebeløp for 

egenandel i praksis. 

 

Forslag 6 

Endringsforslag fra Benjamin, linje 47-49: Studenttinget skal arbeide for at NTNU 

organiserer bosted og dekker ekstra bo- og transportkostnader for praksisperioder. 

 

Forslag 7 

Strykningsforslag fra Benjamin, linje 47-49. 

 

Forslag 8 

Strykningsforslag fra Fredrik Oterhals og Thomas Kallevik: Fjern linje 50. 

 

Forslag 9 

Strykningsforslag fra Magnus, linje 50: Hele kulepunktet. 

 

Forslag 10 

Strykningsforslag fra Magnus, line 59-62: Stryke fra «Studenttinget mener at» til 

«rundt sikkerheten.» 

 

Forslag 11 

Tilleggsforslag fra Philip, linje 82: Studenttinget skal jobbe aktivt for at studentene har 

tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter. 

 

Forslag 12 

Tilleggsforslag fra Mikkel, under linje 82: Studenttinget skal arbeide for å øke 

studielånet til 1,5 G. 

 

Forslag 13 

Tilleggsforslag fra Sindre Alvsvåg, etter linje 83: NTNU skal pålegge fakultetene, 

instituttene og studieprogrammenes nettsider å inneholde samme informasjon/følge 

samme mal. 

 

Forslag 14 

Tilleggsforslag fra Fredrik, linje 83: NTNU skal arbeide for å forbedre det digitale 

læringsmiljøet og sørge for at de digitale plattformene er oppdatert og i tråd med 

brukervaner ellers i samfunnet. 
 

Forslag 15 

Strykningsforslag fra Gjermund, linje 89: Stryke ordet «virkemiddelet». 

 

Forslag 16 

Tilleggsforslag fra Benjamin, linje 97: Studieprogram som innebefatter skikkethetsvurdering 

skal ha obligatorisk kurs, der studentene orienteres om skikkethet. Kurset skal gjennomføres 

før første praksisperiode. 
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Forslag 17 

Endringsforslag fra Philip, linje 107-108: Studenttinget skal være en pådriver for at universell 

utforming slik at alle kan studere ved NTNU uavhengig av behov for tilrettelegging. 

 

Forslag 18 

Endringsforslag fra Bendik og Thomas K, linje 112.: endre fra «Studenttinget» til «studenter» 

 

Forslag 19 

Endringsforslag fra Julie, linje 112: Studenttinget skal delta eller tilse at studenter fra 

relevante institutter/studieretninger får delta i alle fora der det diskuteres eller avgjøres 

omdisponering av arealer. 

 

Forslag 20 

Endringsforslag fra Ole-Jacob, linje 112: Studenttinget skal sørge for at studenter er 

representert i alle fora der det diskuteres eller avgjøres omdisponering av arealer. 

 

Forslag 21 

Strykningsforslag fra Fredrik, linje 116: Fjern «og effektivisering» 

 

Forslag 22 

Tilleggsforslag fra Philip, linje 132: Studenttinget skal jobbe for en valgoppslutning på 

minimum 30 % for hele NTNU ved neste valg. 

 

Forslag 23 

Strykningsforslag fra Benjamin og Mikkel, linje 136: Stryke «kun». 

 

Forslag 24 

Strykningsforslag fra Felipe, linje 146: Fjerne «veileder». 

 

Forslag 25 

Strykningsforslag fra Falk: Stryke kulepunkt fra 158-161. 

 

Forslag 26 

Tilleggsforslag fra Marion, til linje 151: Språkkurs i forkant av utveksling som teller som 

godkjent fag. Mange universiteter krever papirer på språkfag ved søknadsinnsending, dette 

språkkurset burde kunne ettersendes til universitetene. 

 

Forslag 27 

Endringsforslag fra Charlotte, linje 172-173: Derfor bør NTNU tilby studieprogram på 

bachelornivå på engelsk. 

 

Votering: 

Forslag 1 vedtas enstemmig 

Forslag 2 faller som konsekvens for at forslag 3 vedtas 

Forslag 3 vedtas med alminnelig flertall. 

Forslag 4 vedtas med alminnelig flertall. 

Forslag 5 faller enstemmig. 

Forslag 6 vedtas med alminnelig flertall 

Forslag 7 faller som konsekvens for at forslag 6 vedtas. 
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Forslag 8 vedtas enstemmig. 

Forslag 9 faller som konsekvens for at forslag 8 vedtas. 

Forslag 10 vedtas enstemmig. 

Forslag 11 vedtas enstemmig. 

Forslag 12 vedtas med kvalifisert flertall. 

Forslag 13 vedtas med alminnelig flertall. 

Forslag 14 vedtas med alminnelig flertall. 

Forslag 15 vedtas med kvalifisert flertall. 

Forslag 16 vedtas med alminnelig flertall. 

Forslag 17 vedtas enstemmig. 

Forslag 18 faller som konsekvens for at forslag 20 vedtas. 

Forslag 19 faller som konsekvens for at forslag 20 vedtas. 

Forslag 20 vedtas med alminnelig flertall. 

Forslag 21 vedtas med alminnelig flertall. 

Forslag 22 vedtas med alminnelig flertall.  

Forslag 23 vedtas med alminnelig flertall. 

Forslag 24 vedtas med alminnelig flertall. 

Forslag 25 faller med alminnelig flertall mot. 

Forslag 26 vedtas med alminnelig flertall. 

Forslag 27 faller med alminnelig flertall mot. 

 

Det stemmes over helheten. 

 

Helheten vedtas enstemmig. 

 

Vedtak: 

Arbeidsprogram for Studenttinget 2017 

Innledning 

Dette dokumentet skal danne grunnlaget for hva Studenttinget mener er viktige prioriteringer 

for året. Arbeidsprogrammet oppdaterer noen politiske områder, i tillegg til å gi Studenttinget 

muligheter til å styrke arbeidsutvalgets fokus. Det inneholder både lokale, nasjonale og 

internasjonale oppgaver som skal forsøkes løst innen året er omme.  

Utdanning 

Utdanning skal være NTNU sitt hovedfokus, da det er grunnsteinen i samfunnsansvaret til 

NTNU. Ved å drive fremtidsrettet og fremragende undervisning vil man utdanne studenter 

som kan drive forskning og nyskaping for fremtidens samfunn. Det er derfor viktig at 

undervisning ved NTNU er forskningsbasert, og drives i større grad med studentaktiv læring. 

Undervisning ved NTNU foregår i dag i alt for stor grad i form av tradisjonelle forelesninger 

og egenarbeid. Det bør derfor legges opp til et mer jevnt arbeidsbelastning der obligatoriske 

oppgaver er tettere på læringsmålene i faget. Ved stort arbeidspress er et viktig å koordinere 

innad i studieprogrammet så store oppgaver ikke faller i samme tidsrom.  
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Arbeidet med faglig integrasjon er i full gang, og Studenttinget skal jobbe for at NTNU får et 

tydeligere innslag av sin teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil i alle utdanninger. 

Samfunnet står foran en stor teknologisk utvikling de nærmeste årene, og studenter fra 

NTNU skal være spesielt godt rustet til å møte disse utfordringene sammenlignet med andre 

institusjoner. Dette bør gjelde uavhengig av hvilket fagområde man tilhører.  

Som følge av det faglige integrasjonsarbeidet bør det dannes en større grad av mobilitet 

mellom byer og campus ved NTNU. Studenttinget skal jobbe for at man kan ta deler av 

graden sin ved andre campus enn der man hovedsakelig studerer.  

Studenttinget skal påse at forskrifter og gjennomføring av vurdering/eksamen og sensur, 

samsvarer med gjeldende nasjonalt regelverk. Det skal ikke foreligge generelle unntak fra 

regelverket, dersom det i særskilte tilfeller er nødvendig med avvik fra gitte frister, skal 

informasjon om dette gis til studentene.  Informasjon angående frister, rettigheter og 

muligheter for tilrettelegging av eksamen skal være lett tilgjengelig for studenter. 

 Studenttinget skal arbeide for å øke studielånet til 1,5 G. 

 NTNU skal pålegge fakultetene, instituttene og studieprogrammenes nettsider å inneholde 

samme informasjon/følge samme mal. 

 NTNU skal legge til rette for studentaktivitet som styrker faglige og sosiale aktiviteter ved 

studie, institutt og fakultet.  

Læringsmiljø 

Læringsmiljøet er sammensatt av de fysiske, psykososiale, pedagogiske, digitale og 

organisatoriske forholdene som legger til rette for den enkeltes studiesituasjon. Det er viktig 

at NTNU kontinuerlig jobber for å bedre læringsmiljøet gjennom løsninger som fremmer 

trivsel og tilhørighet til studieprogram. Studenttinget skal være en pådriver for mer 

studentmedvirkning slik at studentene kan forme sine fysiske og psykiske rammer. 

Studenttinget skal være med på å sette dagsorden og jevnlig komme med saker angående 

læringsmiljøet, og på den måten sikre studentens stemme i arbeidet med å skape et bedre 

læringsmiljø på NTNU. Frafall er et stort problem i høyere utdanning og derfor ber 

studenttinget om at NTNU setter i gang tiltak for å bedre de rådgivende organene på NTNU 

slik at studentene får et mer tilpasset og helhetlig tilbud. Samtidig skal studenttinget jobbe 

med sosiale og faglige forhold som knytter studentene til studieprogrammene, instituttene, 

fakultetene og universitetet. Studenttinget mener også at ingen undervisning skal være 

obligatorisk så fremt det ikke er ferdighetstrening. Faglærer har ansvar for å legge opp så 

god undervisning at obligatorisk oppmøte ikke er nødvendig for at studentene skal møte opp. 

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

studiehverdagen sin, praksisgjennomføring og vurderingssituasjoner. Det er NTNU sitt 

ansvar å informere om slike ordninger, og å finne gode løsninger for tilrettelegging.  

 NTNU skal styrke de rådgivende organene ved NTNU slik at studentene får et mer helhetlig 

og hensiktsmessig tilbud. 

 Studenttinget skal samarbeide tett med LMU for å sikre et så godt læringsmiljø som overhodet 

mulig på NTNU 

 NTNU skal forebygge frafall ved å sette i gang konkrete tiltak for å bedre læringsmiljøet på 

universitetet.  
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 NTNU skal arbeide aktivt for å styrke lovverket om læringsmiljø. Lovverket må i tillegg til det 

fysiske læringsmiljøet også omfatte det psykososiale, pedagogiske, digitale og organisatoriske 

læringsmiljøet.  

 Studenttinget skal jobbe aktivt for at studentene har tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter. 

 NTNU skal arbeide for å forberede det digitale læringsmiljøet og sørge for at de digitale 

plattformene er oppdatert og i tråd med brukervaner ellers i samfunnet. 

 

Praksis 

Studenttinget mener at NTNU skal ta ansvar for å finne bolig for de studentene som har 

praksis utenfor institusjonsområdet, dersom de må forlate bostedskommunen sin for å ha 

praksis, eller  må bruke mer enn én time med kollektivtransport til praksisplassen. NTNU skal 

sørge for at studenten får avklart sin boligsituasjon senest 4 uker før praksisperioden starter. 

Ekstern veileder skal ha minst to år i relevant jobb bak seg, og skal ha fått relevant kursing 

av institusjonen. Ved intern veiledning skal det være et tak på hvor mange studenter eller 

grupper av studenter en veileder kan ha. Samtidig skal NTNU legge til rette for at veileder 

har flest mulig grupper på samme sted, spesielt der veileder må reise eller overnatte. Dette 

vil gjøre veileders arbeid lettere, og kan føre til bedre veiledning og lavere kostnader. 

Studenttinget mener studenter skal få tilbud om særskilt praksisplass, dersom studenten kan 

påvise behov for dette. Vurdering ved praksis skal være tilrettelagt etter studentens behov og 

rettigheter. Studenttinget mener NTNU bør se på muligheter for praksis i alle studier og være 

en nasjonal pådriver for dette.  

 Studenttinget mener det er hensiktsmessig å legge til rette for arbeidserfaring i alle 

studieprogram. 

 Praksis er erfaringsbasert og obligatorisk, men krever mye av studentene og burde dermed 

tilsvare arbeidsmengden i studiepoeng deretter. 

 NTNU bør arbeide for å anerkjenne utenlandspraksis som utveksling.  

 NTNU skal jobbe for å bedre praksisavtalene for å sikre en god praksis for den enkelte 

student.  

 Studenttinget skal arbeide for at NTNU organiserer bosted og dekker ekstra bo- og 

transportkostnader for praksisperioder.  

Skikkethet 

NTNU har flere studenter innenfor studier med skikkethetsvurdering enn noen annen 

institusjon i Norge, og bør derfor være best i klassen på behandling og oppfølging av 

skikkethetsreglement. Studenttinget skal jobbe for at tvilsmeldinger skal være anonymisert 

frem til det blir foretatt en særskilt skikkethetsvurdering.   

Studenttinget skal sørge for at NTNU aldri bruker «veiledning ut av studie». Det skal kun 

brukes riktige kanaler for å starte tettere oppfølging og veiledning. Her bør det foreligge 

tydelige dokumenter og forklaringer på hvordan prosessene fungerer, og hvem som har 

ansvar for hva. NTNU må ta et særskilt ansvar for å informere om hvordan saksgangen 

fungerer.  

Studenttinget skal jobbe for at kostnadsbyrden ved skikkethetsvurdering ligger på 

kunnskapsdepartementet. 
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 NTNU skal ha informasjon om skikkethet lett tilgjengelig på sine nettsider, og spesielt innenfor 

det enkelte studieprogram som er innebefattet av skikkethetsvurdering. 

 Studieprogram som er innebefattet av skikkethetsvurdering skal ha obligatorisk kurs, der 

studentene orienteres om skikkethet. Kurset skal gjennomføres før første praksisperiode. 

 

Digitalisering 

NTNU har veldig stor utstrekning med campus i tre byer, og store avstander mellom campus 

internt i Trondheim. For å lykkes med hente ut fusjonsgevinster uten at dette går utover 

kjernevirksomheten må NTNU intensivere digitaliseringsprosessene som foregår ved 

institusjonen. Studenttinget mener at NTNU i større grad må ta i bruk de ressurser som 

studentene besitter. NTNU bør se på muligheter for å streame undervisning over flere 

campus, på denne måten kan en utnytte sterke fagmiljøer på tvers av campus på en 

kostnadseffektiv måte. NTNU bør se på muligheter for digital veiledning under 

prosjektoppgaver og praksis for å sikre tettere oppfølging av studenter.  

Det bør legges mer til rette for studentdrevet forskning i digitalisering av NTNU. Studentene 

sitter på mye kompetanse som kan utnyttes bedre hvis en del av undervisningsopplegg, 

prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver er rettet mot utvikling av NTNU.  

Campus 

Hvert campus skal oppfylle studenter og ansattes arealbehov, både til fagrelaterte og sosiale 

behov. Det er også ønskelig at NTNU har et grønt og levende campus som har stor aktivitet 

hele døgnet. Læringsarealene ved NTNU skal være i tråd med målet om innovative og 

varierte undervisningsformer. Derfor er det viktig at studenttinget fremmer sin nullvisjon for 

bygging av klassiske undervisningsarealer, og ønsket om fleksible arealer som har 

flerbrukspotensial. Studenttinget skal også sikre at studentenes behov blir ivaretatt i 

utviklingen av alle NTNU sine campus.  

 Studenttinget skal ta en aktiv rolle i utviklingen av campus og i utviklingen av nye og 

eksisterende læringsarealer.  

 Studenttinget skal være en pådriver for universell utforming slik at alle kan studere ved NTNU 

uavhengig av behov for tilrettelegging. 

 Studenttinget skal jobbe for utviklingen av et grønt, åpent og levende campus.  

 Ved økning i bygningsmasse skal NTNU legge til rette for, og stille arealer tilgjengelig til 

utenomfaglig studentaktivitet. 

 Studenttinget skal sørge for at studenter er representert i alle fora der det diskuteres eller 

avgjøres omdisponering av arealer. 

 

Synlighet 

Studenttinget skal jobbe tettere med Studentmediene, Studentersamfundet og 

studentfrivilligheten for øvrig, for å øke kunnskapen om, og interessen for Studenttingets 

arbeid.  



16 
 

 

16.02.2017  
 

Studenttinget skal samarbeide med NTNU og studentrådene for å samkjøre arbeid med 

synlighet og engasjement. Dette skal danne en felles forståelse for hvordan politikk ved 

institusjonen kan påvirkes og utvikles videre.  

 Studenttinget skal jobbe for en valgoppslutning på minimum 30% for hele NTNU ved neste 

valg. 

 

Forskning og formidling 

NTNU er en stor aktør i det norske samfunnet, og har en viktig rolle for kunnskapsutvikling 

og formidling. Derfor bør NTNU jobbe aktivt for å sørge for at publisering kun skjer i kanaler 

som er åpne for allmennheten, og kan fremme samfunnsutvikling. Studenttinget skal jobbe 

for at NTNU publiserer i åpne kanaler, og at dette blir integrert i utvikling av emner som 

undervises ved institusjonen. NTNU bør i større grad inkludere studenter i forskning og 

forskningsprosesser. 

 

Internasjonalisering, utveksling og internasjonale 

studenter 

Studenttinget deler NTNU sin visjon om å bli et internasjonalt fremragende universitet, og 

ønsker økt satsing på internasjonalisering. NTNU har vedtatt et mål om 40% 

studentutveksling. Utveksling er viktig for kulturforståelse og respekt på tvers av 

landegrenser. For å oppnå dette målet er det avgjørende at studentene har enkel og god 

tilgang på informasjon og veiledning om utveksling. I alle studieprogram bør det være minst 

ett semester som er spesielt lagt til rette for utveksling. Allikevel er det viktig at studenten 

møter fleksibilitet i hos instituttets og studieprogrammet. Instituttene har et spesielt ansvar for 

å spre god informasjon om utvekslingsprosessene. Internasjonal seksjon skal ha ansvaret for 

formalitetene rundt utveksling, mens institutt og studieprogram skal ha ansvaret for gode og 

faglig sterke utvekslingsavtaler. 

NTNU skal legge til rette for gode språkkurs i forkant av utveksling, for å senke terskelen for 

å reise ut. Disse kursene burde være mulig å få godkjent som fag, og dokumenteres som 

språkfag ved søknad til utenlandske universiteter. Dokumenter som ikke er klare til tiden bør 

kunne ettersendes.  

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

godt studieopphold ved NTNU som studenter fra Norge. Det betyr at informasjon om studiet, 

samt undervisningsmateriell må være tilgjengelig på engelsk. Studenttinget skal arbeide for 

at internasjonale studenter skal bli bedre integrert i både studiemiljøet og bymiljøet. NTNU og 

Studenttinget bør derfor samarbeide godt med Studentersamfundet i Trondhjem, 

linjeforeninger samt andre relevante aktører.  

Studenttinget mener det er viktig å beholde gratisprinsippet på norske universitet, også for 

internasjonale studenter. Derfor skal Studenttinget jobbe proaktivt med andre 

studentpolitiske aktører for å forhindre at studieavgift for internasjonale studenter blir en 

realitet etter stortingsvalget.  
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 Studenttinget skal arbeide opp mot KD for å få godkjent utenlandspraksis over kortere 

perioder som utveksling.  

 

Internasjonalt samarbeid og solidaritet 

NTNU har skrevet under på avtalene “Students at risk”(StAR) og «Scholars at risk”(SAR). 

StAR er en midlertidig ordning som skal evalueres i 2017. Studenttinget mener ordningen er 

viktig og bør opprettholdes. Derfor skal Studenttinget arbeide med relevante aktører som 

SAIH for å overbevise myndighetene om at StAR videreføres som en permanent ordning.  

Studenttinget skal jobbe med NTNU for å bedre legge til rette for at studenter og 

vitenskapelige ansatte kan komme til NTNU gjennom disse programmene. Det er viktig å 

tilby engelskspråklige bachelorprogram for å tiltrekke seg studenter fra StAR. Derfor bør 

NTNU tilby enkelte studieprogram på bachelornivå på både norsk og engelsk.  

Det er viktig for Studenttinget å vise solidaritet med studentene og befolkningen for øvrig i 

Vest-Sahara. Studenttinget har et erfaringssamarbeid med UESARIO, saharawienes 

studentunion, og bør fortsette med å dele erfaringer med dem. I tillegg skal Studenttinget 

jobbe aktivt med å belyse situasjonen i Vest-Sahara, og samarbeide med relevante aktører 

for å bedre situasjonen i det okkuperte landet. 

Akademisk frihet er en svært viktig sak for Studenttinget. I flere land forverres situasjonen for 

akademikere, med Tyrkia som et nært eksempel. Scholars at Risk har en viktig internasjonal 

rolle i å belyse og rapportere om tilstanden for akademisk frihet. Studenttinget skal sammen 

med NSO og andre påvirke nasjonale myndigheter til å ta opp situasjonen for akademisk 

frihet i internasjonale fora. Utdanning har en grunnleggende demokratiserende effekt. Derfor 

er det viktig at NTNU fortsetter arbeidet med publisering på open access, slik at NTNUs 

forskning og utdanning virkelig kan gi kunnskap for en bedre verden.  

FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2250 - Unge, fred og sikkerhet understreker viktigheten av 

unges deltakelse i offentlige beslutningsprosesser. Studenttinget mener det er viktig at 

norske myndigheter aktivt fremmer dette internasjonalt. Studenter og andre unges innspill er 

avgjørende for at man skal lykkes i bekjempe framveksten av voldelig ekstremisme.  

 

Ref-sak 01/17 STi-møte 01/17 

Referat fra STi-møte 01/17 godkjennes enstemmig. 

Ref-sak 02/17  AU-møte 01-02/17(ligger på STi-wiki) 

Tatt til orientering. 

Ref-sak 03/17 AU-medlemmene refererer kort  

Tatt per e-post. Magnus og Ole-Jacob supplerer 

Ref-sak 04/17  Referat Styret 
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Tatt per e-post. 

Ref-sak 05/17 Referat fra Studentråd/allmøter  

Studentrådene orienterer kort. 

Ref-sak 06/17 Referat fra Velferdstinget 

Ida, leder av Velferdstinget, orienterer om hva arbeidsutvalget har gjort i det siste. 

Blant annet møte i Trondheim Studentråd, studentworkshop, kollektivkomiteen i 

Trondheim Kommune. 

Ref-sak 07/17 Referat fra råd, verv og utvalg  

Philip orienterer kort om utvalget for likestilling og mangfold ved NTNU og ønsker 

innspill til hvordan man kan definere et mangfoldsbegrep for rekruttering av 

studenter. 

Ref-sak 08/17 Referat fra SP-DMMH 

Ingen tilstede for å referere.  

Ref-sak 09/17 Referat fra NSO 

Jone Trovåg orienterer om kommende Sentralstyremøte 

Ref-sak 10/17 Referat fra oppnevninger gjort i AU 

Magnus orienterer kort om hvilke oppnevninger AU har gjort i det siste. 

Ref-sak 11/17 Referat fra DION 

Ingen tilstede for å orientere. 

Eventuelt 

Ingvild: Orienterer om styrevalget og oppfordrer alle til å promotere valget. 

Magnus Bjerke: Orienterer om hva som skjer på Samfundet og håper på å se 

mange der. 

Børre: Lurer på når valg av ny leder av fadderutvalget skal foregå. Det vil være neste 

STi-møte den 23. februar. 

Jørgen: Informerer om valg til konsernstyret i Sit og oppfordrer alle til å finne egnede 

kandidater. 

 

 

Møtekritikk  

Møtekritikk tatt til orientering 
 

Møte hevet  
(kl. 22.05) 
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Marte Øien /s/       Kine Sørli /s/ 

Leder       Referent 

 

 


