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STi-sak 29/15  Faglig organisering 
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Vedlegg 
Innspill til faglig organisering. 
Om faglig organisering av det nye NTNU: fire konsepter. 
 

 
Forkortelser 
Forkortelser 
AU – Arbeidsutvalget 
NTNU – Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
HiG – Høskolen i Gjøvik 
HiAls – Høgskolen i Ålesund 
HiST – Høgskolen i Sør-Trøndelag 
NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 
AB – Fakultet for arkitektur og billedkunst 
DMF – Det medisinske fakultet 
HF – Det humanistiske fakultet 
IME – Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk 
IVT – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknolgi 
NT – Fakultet for naturvitenskap og teknologi 
SVT – Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 
VM - Vitenskapsmuseet 
 
Begrepsforklaring: 
Nivå 1: Rektorat 
Nivå 2: Fakultet 
Nivå 3: Institutt, school eller senter. 
Fakultet: Nivå 2 i universitetet, ledet av Dekan, med ansvar for faglig virksomhet innenfor 
definert fagområde. 
Institutt: Nivå 3, ansvar for undervisning og forskning innenfor egen disiplin/fagområde. 
School: Nivå 3, ansvar for yrkesrettede utdanningsprogrammer, fagutvikling og 
praksisrettet forskning. Kan være tverrfakultære. 
Senter: Nivå 3, driver primært med forskning, men bidrar med undervisning og veiledning. 
_______________________________________________________________________ 
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Bakgrunn for saken 
Fusjonsgruppa som jobber med faglig organisering har sendt ut en høring med 4 forslag  1 

om mulig organisering og ber om kommentarer på følgende punkter: 2 

 3 

- Hvilke kriterier bør legges til grunn ved valg av konsept for organisering av den 4 

faglige virksomheten på nivå 2? 5 

- Hvilke tre kriterier bør veie tyngst når en skal ta stilling til den faglige 6 

organiseringen på nivå 2? 7 

- Hvilke styrker og svakheter ser dere ved de fire konseptene satt opp mot 8 

kriteriene? 9 

- Er det andre konsepter som bedre dekker kriteriene dere er kommet frem til? 10 

- Er den konseptuelle/prinsipielle tekningen om organisering av nivå 3 som 11 

presenteres i notatet hensiktsmessig?  12 

 13 

Gruppen kom også frem til noen kriterier som kan benyttes for å vurdere styrkene 14 

og svakhetene til de ulike konseptene. De var som følger: 15 

 16 

- Egenart og gjenkjennbarhet 17 

- Faglig identitet 18 

- Faglig synergi, tverrfaglighet og mobilitet. 19 

- Fleksibilitet 20 

- Kostnader 21 

- Langsiktig, grunnleggende forskning 22 

- Ledelse og medvirkning 23 

- Samfunnsrelevans 24 

- Strategisk evne. 25 

 26 

Gruppen la frem 4 alternativer til faglig organisering, ingen av disse er endelige forslag,  27 

men forslag til konsepter. I alle forslagene ligger Vitenskapsmuseet (VM) inne som egen 28 

enhet.  29 

 30 

Forslag 1: Smal fakultetsstruktur. 31 

Fakultetene delt inn etter faglig inndeling av vitenskapsområder på internasjonalt nivå. 32 

Nivå 2 vil da være: 33 

 34 

- Naturvitenskap 35 

- Teknologi 36 

- Helse 37 

- Humaniora og samfunnsvitenskap 38 

- VM 39 

 40 

Forslag 2: Dagens NTNU-struktur 41 

Samme fakultetsstruktur som dagens NTNU. Med mulighet for å gjøre justeringer. 42 

Nivå 2 vil da være: 43 

 44 

- AB 45 

- DMF 46 

- HF 47 



 

  

 

2 

- IME 1 

- IVT 2 

- NT 3 

- SVT 4 

- VM 5 

 6 

Forslag 3: Bred fakultetsstruktur 7 

Et forslag med 10 fakulteter, hvor fakultetene har en større grad av faglig spesialisering. 8 

Nivå 2 blir her: 9 

 10 

- Naturvitenskap og teknologi 11 

- Ingeniørvitenskap og teknologi 12 

- IKT, matematikk og elektroteknikk 13 

- Medisin 14 

- Helse- og sosialfag 15 

- Arkitektur og design 16 

- Samfunnsvitenskap 17 

- Utdanningsvitenskap 18 

- Økonomi og ledelse 19 

- Kunst og humaniora 20 

- VM 21 

 22 

Nivå 4: Campusbasert fakultetsstruktur 23 

I dette forslaget er Gjøvik og Ålesund egne fakulteter, i dette forslaget ligger det ikke noe 24 

føringer på hvilke fakulteter Trondheim skal ha, hovedpoenget i dette forslaget er å 25 

diskutere om Gjøvik og Ålesund skal være egne fakulteter. 26 

Nivå 2 blir her: 27 

 28 

- Fakultet A 29 

- Fakultet B 30 

- Fakultet C 31 

- VM 32 

- NTNU Gjøvik 33 

- NTNU Ålesund 34 

 35 

 36 

 37 

Saksbehandlers vurdering 38 

Saksbehandler mener at likhet i størrelse og evnen til selvstyring er viktig i ny 39 

fakultetsstruktur. 40 

 41 

Når det kommer til forslagene til fakultetsstruktur mener saksbehandler at forslag nr 4 er 42 

det som er minst aktuelt. Det å ha egne fakulteter for Gjøvik og Ålesund virker 43 

uhensiktsmessig. Det skaper også svært lange linjer fra studenter og ansatte i Gjøvik 44 

og Ålesund til den sentrale ledelsen i Trondheim. 45 

 46 

Saksbehandler mener at forslag nr 2, med mulighet til å legge til fakulteter der det er 47 

ønskelig fra fagmiljøene sin side (f.eks økonomi) eller hvor det er hensiktsmessig med 48 

tanke på størrelse på fakultetene, er et godt forslag. Saksbehandler tror også at det 49 

organisatorisk er enklere å inkorporere HiG, HiAls og HiST inn i dagens struktur. 50 
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 1 

Forslag nr 3 er også godt. Men det vil være svært store sprik mellom fakultetene når det 2 

kommer til størrelse. Man vil f.eks ha et svært stort fakultet for ingeniørvitenskap og 3 

teknologi, mens fakultetet for Arkitektur og design, og utdanningsvitenskap kommer til å 4 

være svært små. 5 

 6 

 7 

Arbeidsutvalgets innstilling 8 

 9 

Kriterier for fusjon: 10 

- Likhet i størrelse 11 

- Ønsker 7 – 10 fakulteter 12 

- Økonomisk bærekraftige 13 

- NTNU skal fortsatt ha en sterk sentraladministrasjon 14 

- Fakultetene skal basere seg på disiplinmiljøene 15 

- NTNUs profesjonsutdanninger skal følge disiplinmiljøene. 16 

 17 
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Om faglig organisering av det nye NTNU: fire konsepter

0. Gruppe for faglig organisering: mandat og medlemmer
I fusjonsprosjektet er det opprettet en gruppe som skal utarbeide forslag til hvordan universitetet 

bør organiseres. Mandatet fastslår at gruppas arbeid skal deles i to faser. Først skal gruppen lage et 

diskusjonsgrunnlag som kartlegger ulike aktuelle modeller og prinsipper for organisering av den 

faglige virksomheten ved det fremtidige NTNU, og vurdere fordeler og ulemper ved disse. Med ulike 

modeller menes for eksempel organisering i form av fakulteter, skoler, forskningssentra med videre. 

En premiss er at det fremtidige NTNU fortsatt skal ha enhetlig og tilsatt ledelse. Dette notatet er 

gruppas leveranse i fase 1.

Med bakgrunn i diskusjonsgrunnlaget og styringsgruppas behandling, skal gruppa senest innen 1. 

november legge frem konkrete alternativer til den fremtidige faglige organiseringen ved NTNU. 

Dette forslaget skal sendes på bred høring i de fire organisasjonene. Forslaget revideres i lys av 

merknadene før det legges frem for det nye styret.

Gruppen består av følgende personer:

 Prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (leder)

 Dekan Marit Reitan, NTNU

 Dekan Ingvald Strømmen, NTNU

 Dekan Solrun Valen, HiST

 Dekan Camilla Nereid, HiST

 Dekan Hans Petter Hildre, HiÅ

 Dekan Nils Kalstad Svendsen, HiG

 Student Maria Honerød, NTNU

 Student Hans Marius Martinsen, HiÅ

 Arbeidstakerrepresentant Kristian Steinnes, Forskerforbundet - NTNU

 Vararepresentanter for arbeidstakerne er Terje Tvedt, Tekna (HiÅ) og Ronny Kjelsberg, NTL 

(HiST)

Det er også nedsatt en egen arbeidsgruppe for den administrative organiseringen av virksomheten 

ved den nye institusjonen. Det innebærer at gruppen som arbeider med faglig organisering ikke går 

for langt i å skissere administrative løsninger. På et tidspunkt må disse utredningene kobles sammen 

for å finne løsninger som også innebærer et effektivt støtteapparat og god ressursutnyttelse. 
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1. Innledning
Gruppen har gjennomført tre møter til nå: 28. april, 28. mai og 19. juni. Som et ledd i å styrke 

kunnskapsgrunnlaget har prosjektsekretariatet bedt NIFU kartlegge ulike organisasjonsmodeller og 

erfaringer fra fusjoner i sektoren. Resultatene ble presentert og drøftet på gruppens møte den 28. 

mai. Rapporten er publisert på fusjonsprosjektets nettsider og er kort omtalt i vedlegg B nedenfor. 

Med utgangspunkt i denne ble det skissert seks konsepter for faglig organisering av et flercampus-

universitet, basert på ulike prinsipielle tilnærminger i spennet fra inndeling etter brede 

vitenskapsområder, via tematisk og utdanningsbasert til føderal organisering. Presentasjonen er 

publisert på fusjonsprosjektets nettsider.1

Denne brede tilnærmingen ga grunnlag for en åpen, fruktbar diskusjon i møtet den 28. mai. Gruppen 

var imidlertid samstemt om at det er hensiktsmessig å snevre inn antall alternativer som grunnlag 

for innspill fra organisasjonen. Dette ble derfor gjort til gruppens møte 19. juni, der fire konsepter

ble lagt frem. De reflekter ulike tilnærminger med hensyn til bredde på nivå 2, tematisk versus 

disiplinbasert inndeling og autonomi for satellittcampus. De plasserer seg også ulikt i spennet 

mellom rendyrkede modeller (tematisk eller disiplinbasert) på den ene siden, og såkalt hybride 

modeller på den andre.2 Det er disse fire konseptene som ligger til grunn i dette arbeidsnotatet og 

som vi ber om innspill på. Gruppen er åpen for at det i innspillsrunden kan komme frem andre 

konsepter eller modeller, eller også varianter av de fire foreslåtte.

Vi understreker at det som legges frem her er konsepter, ikke reelle modeller. Når det er satt navn 

på fakulteter her, er det primært for å skape et konkret grunnlag for diskusjon. Gruppen forventer 

innspill om alternative faglige inndelinger.

Fokus på nivå 2
Gruppen har fått i mandat å utrede den fremtidige organiseringen av den faglige virksomheten på 
nivå 2 («fakultetsstrukturen»). Når fokuset er på dette nivået, har det sin begrunnelse i flere forhold. 
Organisatorisk er det uunngåelig at institusjonen må ha minst tre nivåer. Det er blant annet
nødvendig for at lederspennet ikke skal bli for stort og personaloppfølgingen dermed i praksis 
umulig. Fakultet/avdeling er et viktig nivå for å planlegge og koordinere faglig virksomhet, særlig 
innenfor master- og ph.d.-utdanning. De må ha en størrelse som gjør dem i stand til å implementere 
institusjonens strategi og ivareta vertsfakultetsoppgaver for fler- og tverrfaglig aktivitet, dersom 
dette er et ønsket virkemiddel. Enheter av en viss størrelse gir gode mulighetene for å bygge 
institusjonell kultur.

Gruppen er innforstått med at det er vanskelig eller umulig å tenke faglig organisering på nivå 2 uten 
å vurdere hva som vil skje på nivåene under. Dette har vi i denne omgang forsøkt å løse ved å 
presentere en prinsipiell organisering av faglig virksomhet på nivå 3 ved hjelp av tre ulike 
grunnenhetstyper – institutt, skole og senter.

Prosessen
Vi er i fase 1 som vil vare frem til 1. november. Dette arbeidsnotatet er et steg på veien frem til 
styrets vedtak tidlig i vårsemesteret 2016. Det vil bli sendt institusjonene for behandling i deres 
linjeorganisasjon, til arbeidstakerorganisasjonene, studentdemokratiet og de faglige 
arbeidsgruppene. I denne omgang ber gruppen for faglig organisering om innspill med frist 15. 

                                                          
1

Se www.ntnu.no/fusjon: Mulige konsepter og kriterier for faglig organisering.
2

Med hensyn til begrepet hybrid i denne sammenheng, se vedlegg B.



F U S J O N S P R O S J E K T E T
Gruppe for faglig organisering

3 Arbeidsnotat 26.6.2015

september. Innspillene vil bli sammenfattet og behandlet på nytt i gruppen før et justert 
arbeidsdokument sendes styringsgruppen. 

Forslaget som legges fram 1. november må være mer konkret. Det må inneholde analyser og 
vurdering av sterke og svake sider ved de prioriterte modellene, og det bør drøfte faglige, 
økonomiske og personalmessige konsekvenser av organiseringen. Ambisjonen er å beskrive hvilke 
fagområder som bør legges til nivå 2-enhetene og beskrive nærmere prinsippene for organisering av 
enheter på nivå 3. Målet er ikke å foreslå en detaljert og permanent inndeling av enhetene på tredje 
(og fjerde) nivå, men vi må presentere og vurdere alternative grupperinger av den eksisterende 
faglige virksomheten innenfor de ulike modellene.

Styringsgruppen vil sende forslaget på formell høring før den legger frem sin innstilling for den nye 
institusjonens styre tidlig i vårsemesteret 2016.

2. Formelle rammer og handlingsrom
Universitets- og høgskoleloven legger noen rammer for den fremtidige organiseringen av den faglige 

virksomheten. Loven skal sikre at universiteter og høyskoler skal tilby utdanning og drive forskning 

og kunstnerisk virksomhet på høyt internasjonalt nivå. Den pålegger institusjonene å fremme og 

verne om den akademiske frihet, og sikrer de enkelte ansattes akademiske frihet i utøvelse av 

undervisning, forskning og kunstnerisk virksomhet.

Organisatorisk er loven først og fremst opptatt av det øverste nivået i organisasjonen. Navnet NTNU 

er nedfelt i loven. Loven fastsetter at institusjonen skal ha et styre som øverste organ som har ansvar 

for all virksomhet ved institusjonen og en rektor. Den pålegger universitetene eksplisitt bygge opp, 

forvalte og videreutvikle museer. Konsekvensen er at Vitenskapsmuseet er en selvstendig enhet i 

alle konseptene som presenteres i dette dokumentet. 

Alle beslutninger for øvrig skjer på grunnlag av delegasjon fra styret. De ulike grupper i universitets-

befolkningen skal være representert, pluss eksterne medlemmer. Studenter og ansatte skal sikres 

medvirkning. Blant annet skal studentene ha 20 % representasjon i kollegiale organer med 

beslutningsmyndighet. Loven fastsetter at ledere av enheter på nivå 2 og 3 velges eller tilsettes for 

fire år, og kan ha sine lederstillinger i maksimum tre perioder.

Institusjonene skal forvalte sine ressurser effektivt. Dette siste kan ha relevans når en skal koble 

faglig organisering med den teknisk-administrative. Institusjonen skal aktivt søke eksterne midler og 

søke samarbeid bl.a. med lokalt og regionalt arbeidsliv. Det er også relevant å nevne at institusjonen 

skal ha Råd for samarbeid med arbeidslivet og Læringsmiljøutvalg. Utover dette har institusjonene 

stor grad av frihet til å fastsette sitt faglige og verdimessige grunnlag og organisere sin faglige og 

teknisk-administrative virksomhet.

Regjeringen har besluttet at Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Høgskolen i Gjøvik, 

Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund organiseres som ett universitet under navnet 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) fra 1. januar 2016. I den kgl. resolusjonen står 

det at institusjonene legger til grunn at NTNU etter sammenslåingen skal være et internasjonalt 

fremragende universitet med levende campus i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. NTNU skal ha en 

teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og en stor faglig bredde som inkluderer humaniora, 

samfunnsvitenskap, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur og kunstnerisk
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virksomhet. Institusjonene har mål om at NTNU skal være et nasjonalt tyngdepunkt innen 

profesjonsutdanning.3

I mandatet til gruppa for faglig organisering er det presisert at det er et premiss at det fremtidige 

NTNU fortsatt skal ha enhetlig og tilsatt ledelse. Det medfører at NTNU skal ha ekstern styreleder og 

skal i hovedsak være linjeorganisert med rektor som øverste leder for hele virksomheten. 

Linjelederne har et helhetlig ansvar ved sin enhet. Linjelederne skal være tilsatt i åremålsstillinger. 

Det er sendt ut et utkast til fusjonsplattform som legger noen føringer for organisering av 

virksomheten.4 Gruppen har merket seg de generelle signalene fra fusjonsplattformen. En oversikt 

over de momentene vi har lagt vekt på er gjengitt i vedlegg A nedenfor.

3. Kriterier for valg av konsept
Gruppen har ikke gjort noe forsøk på å konsekvensutrede de konseptene som her legges frem for 

innspill. En slik utredning kan først finne sted når organisasjonen har uttalt seg og det blir besluttet 

hvilke konsepter som bør videreutvikles til faktiske alternativer. Organiseringen av og 

inndelingen/innpassingen på nivå 3 vil naturligvis ha stor betydning for valg av modell, og her vil 

innspillene fra så vel linjeorganisasjonen som de faglige arbeidsgruppene være viktige. På dette 

stadiet mener likevel gruppen det er mulig og fruktbart å diskutere organiseringen på nivå 2 på 

prinsipielt grunnlag uten å gå i detalj om grunnenheter på nivå 3. Vi har likevel pekt på en prinsipiell

modell for organisering av nivå 3 som omfatter tre ulike typer grunnenhet: institutt, skole og senter.

Med tanke på å kunne gjøre en konsekvensutredning av de ulike konseptene i neste omgang, har 

gruppen drøftet overordnede kriterier. Nedenfor følger noen eksempler på kriterier som kan 

benyttes for å vurdere styrker og svakheter ved de ulike konseptene på dette stadiet, i uprioritert 

rekkefølge. Vi legger til grunn at andre og bedre kriterier kan bli lansert gjennom innspillsrunden. De 

endelige kriteriene bør trolig være vesentlig færre og faktisk målbare, kvantitativt eller kvalitativt.

 Egenart og gjenkjennbarhet

I hvilken grad bidrar den faglige organiseringen til at NTNUs egenart og profil blir synlig og kan 

utvikles videre? Det gjelder hele institusjonens egenart, men også lokal profil ved campusene. I 

hvilken grad blir NTNUs faglige organisasjon nasjonalt og internasjonalt gjenkjennbar? Dette er 

aktuelt både i forbindelse med rekruttering og med utdannings- og forskningssamarbeid.

 Faglig identitet

I hvilken grad vil organiseringen bidra til at NTNUs ulike fagmiljøer beholder og styrker sin faglige 

identitet og tilhørighet? Hvordan kan organiseringen hemme eller fremme faglig tilhørighet på 

tvers av geografiske skillelinjer?

 Faglig synergi, tverrfaglighet og mobilitet

I hvilken grad kan den faglige organiseringen bidra til positiv synergi og legge til rette for økt 

tverrfaglig samarbeid? I hvilken grad kan organiseringen legge til rette for studentenes og de 

ansattes mobilitet? Det kan for eksempel være intern mobilitet i studieløpet eller forsknings- og 

undervisningssamarbeid på tvers av campus- og enhetsgrenser.

                                                          
3

Se kgl. Res. 19.06.2015: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/sammenslaing-av-ntnu-hogskolen-i-
sor-trondelag-hogskolen-i-gjovik-og-hogskolen-i-alesund/id2423958/
4

Se www.ntnu.no/fusjon. Dokumentet kan lastes ned her:  
http://www.ntnu.no/documents/1262755726/1262827395/Fusjonsplattform_utkast1.pdf/7646e878-90d8-
4db8-bcd8-5329ab36e53f
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 Fleksibilitet

I hvilken grad kan organiseringen gi NTNU fleksibilitet til å respondere på faglig utvikling og 

endringer i samfunnet? Hvor enkelt er det å gjøre endringer i organisasjonsstrukturen dersom 

omstendighetene krever det?

 Kostnader

Hvilke administrative og personalmessige kostnader er knyttet til å gjennomføre de endringene 

som kreves for de ulike konseptene? Hvor lang tid vil det ta før vi har en velfungerende 

organisasjon, og i hvilken grad vil den nye faglige organiseringen kreve endringer i intern 

økonomisk fordeling?

 Langsiktig, grunnleggende forskning

Hvordan bidrar organiseringen til å ivareta den langsiktige, grunnleggende forskningen, og til å 

gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for utdanning og praksis?

 Ledelse og medvirkning

Hvordan vil den faglige organiseringen sikre god ledelse og medvirkning, også med tanke på stor 

geografisk avstand mellom enhetene?

 Samfunnsrelevans

I hvilken grad bidrar den faglige organiseringen til at NTNU blir oppfattet som relevant i og for 

samfunnet – regionalt, nasjonalt og internasjonalt?

 Strategisk evne

Hvordan bidrar organiseringen til at fakultetene kan utvikle god ledelse, hensiktsmessig 

administrativt støtteapparat, strategiske satsninger, og ha økonomisk evne til å gjennomføre 

strategiske tiltak?

4. Organisatoriske modeller 
Som også NIFU-utredningen viser, finnes det mange måter å organisere et universitet på, enten det 

har ett eller flere campus. Det finnes knapt empirisk belegg for å hevde at den ene eller andre 

organisasjonsmodellen gir større sannsynlighet for høy akademisk kvalitet og attraktivitet. På den 

annen side er det rimelig å anta at god og hensiktsmessig organisering har betydning for faglig 

virksomhet, styring og ledelse.

Gruppen har drøftet ulike universitetsstrukturer, både faktiske eksempler og mer idealiserte 

modeller. Et hovedskille på nivå 2 synes å gå mellom en tradisjonell disiplinbasert organisering på 

den ene siden, og en mer tematisk og ofte tverrfaglig organisering på den andre. Den første typen 

benytter gjerne fakultet (faculty) som betegnelse på avdelingsenheten på nivå 2. Fakultetsnavnene 

reflekterer normalt vitenskapsområder eller -disipliner, men den faglige inndelingen varierer noe 

internasjonalt.

Tematisk organiserte institusjoner opererer med ulike betegnelser på nivå 2 – faculty, school eller 

department (institutt/avdeling). Det finnes ingen enhetlig terminologi internasjonalt. Enhetsnavnene 

kan avspeile blant annet ulike tverrfaglige kombinasjoner, tematisk fokus eller et spesielt oppdrag 

som en profesjonsretning – for eksempel School of Engineering.

Svært mange universiteter har hybride organisasjonsmodeller. De kan ha faglige enheter på nivå 2 

og 3 som enten er disiplinbaserte eller tematiske ut fra virksomhetens karakter, og/eller de kan ha 
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ulik organisering for eksempelvis utdanning og forskning. De kan også ha gjennomgående eller 

overordnede strukturer for faglig virksomhet på tvers av fakultetsgrenser. Den formelle strukturen

forteller sjelden alt om den reelle faglige organiseringen eller om styring og ledelse i praksis.

Når det gjelder flercampusuniversiteter kan det være et skille mellom på den ene siden institusjoner 

som har vokst organisk og dermed har hatt behov for økning av areal, og på den andre siden 

universiteter som er resultat av sammenslåing av flere institusjoner med egne campus. Mens den 

første typen gjerne beholder og eventuelt supplerer den eksisterende faglige organisasjonen, vil 

fusjonerte institusjoner i mange tilfeller innføre nye strukturer. Det er imidlertid ikke noen faste 

mønstre for hvordan dette skjer; både tid, geografisk avstand, faglig egenart og institusjonenes 

størrelse er viktige parametere for organisering.

De fleste universitetsmodeller bygger på mer eller mindre standardiserte elementer eller 

«byggeklosser». Normalt vil institusjonen ha en sentral faglig og administrativ ledelse (nivå 1) og 

være inndelt i et antall avdelinger (fakulteter, skoler o.l.), som igjen er inndelt i grunnenheter 

(institutter, senter o.l.). Standardiseringen handler i første rekke om ledelsesstruktur og fullmakter, 

ikke om størrelse eller faglig profil. I den norske UH-sektoren er det stor variasjon med hensyn til 

avdelings- og grunnenhetsbetegnelser ved høyskolene, mens universitetene er nokså uniforme i sin 

inndeling i fakulteter (nivå 2) og institutter/senter (nivå 3).

I konsolideringen av det nye NTNU vil det være hensiktsmessig å benytte organisatoriske 

enhetstyper som skaper ryddige linjer for forsknings- og utdanningsledelse og som er gjenkjennbare 

i universitetsverdenen, men som samtidig er fleksible nok til å romme den mangesidige faglige 

virksomheten ved de fire institusjonene som slår seg sammen. Gruppen foreslår å bruke fire 

gjennomgående «byggeklosser» i de modellene som utvikles: fakultet som avdelingsbetegnelse på 

nivå 2, og institutt, skole og senter som grunnehetsbetegnelser på nivå 3. Gruppen foreslår at 

Vitenskapsmuseet forblir en avdeling på nivå 2, ledet av en direktør med samme status som dekan. 

Nedenfor følger en tentativ beskrivelse av enhetene.

Fakultet Avdeling på nivå 2, ledet av en dekan. Fakultetet tildeler grader og har overordnet 
ansvar for all faglig virksomhet innen sine definerte fagområder. Fakultetet har 
særskilt ansvar for ph.d.-utdanningen, men kan også ha ansvar for BA- og MA-
programmer. Fakultetet kan være vertskap for faglig virksomhet og satsinger på 
tvers av organisasjonen (vertsfakultet).

Institutt Grunnenhet på nivå 3, ledet av en instituttleder. Instituttet har ansvar for 
undervisning og forskning innen sin disiplin/sine fagområder og driver normalt egne 
utdanningsprogrammer (BA og MA).

Skole Grunnenhet på nivå 3, ledet av en skoleleder. Skolen har normalt ansvar for 
yrkesrettede utdanningsprogrammer (profesjonsutdanning), fagutvikling og 
praksisrettet forskning. Utdanningsprogrammene kan være tverrfakultære, og 
overordnet fakultet er da vertsfakultet.

Senter Grunnenhet på nivå 3, ledet av senterleder. Senteret driver primært forskning, men 
bidrar med undervisning og veiledning i utdanningsprogrammene, særlig på master-
og ph.d.-nivå. 
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Fakultetene vil etter dette ha de samme oppgavene og det samme ansvar som NTNUs fakulteter har 

i dag. Det samme gjelder institutt. Senter er i dag organisert på ulike måter ved de fire 

institusjonene; her foreslår gruppen altså at de normalt blir grunnenheter på nivå 3. Med hjemmel i 

NTNUs regelverk i dag er det anledning til etablere faglige enheter på nivå 4, slik at også et institutt 

kan opprette ett eller flere senter, etter visse prosedyrer.

Skole er en ny enhetsbetegnelse i vår sammenheng, men i praksis er flere av utdannings-

programmene ved alle de fire institusjonene organisert som skoler i dag. I motsetning til en del 

utenlandske institusjoner som har schools i stedet for eller i tillegg til faculties på nivå 2, foreslår 

arbeidsgruppen altså at dette primært blir en grunnenhet på nivå 3. Enheten behøver naturligvis 

ikke benytte betegnelsen skole i navnet, men kan for eksempel kalles program eller …utdanning.

Lederne på nivå 3 er forutsatt å ha samme myndighet og status med hensyn til faglig, administrativ 

og personalmessig ledelse.

Gruppen tror denne grunnmodellen har tilstrekkelig ryddighet og fleksibilitet til å innpasse det 

meste av den faglige virksomheten ved de fusjonerende institusjonene, og kan derfor tjene som 

utgangspunkt for den videre diskusjonen om faglig organisering. I første omgang er det snakk om å 

komme frem til en modell for nivå 2, fakultetsstrukturen i det nye NTNU. 

5. Presentasjon av ulike konsepter 
I utgangspunktet har de fire institusjonene som fusjonerer 22 enheter (fakulteter/avdelinger) på nivå 

2. HiST omorganiserer i august 2015 fra seks avdelinger til fire fakulteter, slik at det etter dette 

dreier seg om 20 enheter på nivå 2:

Som det går frem av pkt. 2 ovenfor, har institusjonen betydelig frihet når det gjelder å velge sin indre 

faglige organisering. Gruppen legger vekt på at den modellen som velges skal ivareta mange og til 

dels ulike behov – for eksempel faglig og geografisk identitet, gjenkjennbar hovedprofil, god 

forsknings- og utdanningsledelse, effektiv ressursbruk, samfunnsoppdrag, miljø og så videre. Det må 

være et viktig hensyn hvor store kostnader organisasjonsendringen gir – faglig, menneskelig, 

økonomisk og på andre måter. Fusjonen gir for så vidt en anledning til å tenke helt nytt og radikalt 

omkring faglig organisering. Gruppen har som nevnt (se pkt. 1 over) drøftet ulike prinsipper, men har 

valgt i denne omgang å konsentrere seg om fire konsepter som alle oppfattes som realistiske å 
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gjennomføre innenfor en rimelig tidshorisont. Nedenfor er disse konseptene kort presentert og 

kommentert. Som nevnt over reflekter konseptene ulike tilnærminger med hensyn til bredde på nivå 

2, tematisk versus disiplinbasert inndeling og autonomi for satellittcampus. I konseptene er det satt 

navn på fakultetene. Dette er ikke bindende og det er både mulig og ønskelig å få innspill på 

alternative muligheter.

I alle de fire konseptene er Vitenskapsmuseet beholdt som en egen enhet på nivå 2. Dette har som 

nevnt sammenheng med den spesielle status universitetsmuseene har i universitets- og 

høyskoleloven, jf. § 1.4, nr. 2.

Det er også et gjennomgående prinsipp at den faglige virksomheten på nivå 3 lar seg organisere i de 

tre grunnenhetstypene institutt, skole eller senter. Vi har så langt ikke utredet eksempler på dette 

knyttet til eksisterende virksomhet, og har heller ikke sett nærmere på nivå 4.
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K1: Smal fakultetsstruktur
Dette konseptet forutsetter et lite antall fakulteter – fire i tallet, pluss Vitenskapsmuseet. 

Fakultetene vil ha innbyrdes ulik størrelse, men generelt være store avdelinger. Det vil trolig utløse 

et behov for tilsvarende flere enheter på nivå 3 for å ivareta den faglige diversiteten. Samtidig blir 

rektoratets ledergruppe (dekanmøtet) svært kompakt. Den faglige inndelingen avspeiler brede 

vitenskapsområder slik de ofte defineres internasjonalt, men for eksempel er det ikke skilt mellom 

Physical Sciences (naturvitenskap) og Life Sciences (biologiske fag). I dette konseptet er også 

humaniora og samfunnsvitenskap, teknologi og ingeniørvitenskap samlet i to store fakulteter. Noe 

som åpenbart må avklares, er innplassering av enkeltdisipliner som for eksempel informatikk 

(teknologi eller naturvitenskap?) og psykologi (helse eller samfunnsvitenskap?). I dette konseptet 

som i de følgende er det forutsatt at alle fakulteter kan organisere sine grunnenheter på nivå 3 i 

institutter, skoler eller sentre.
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K2: Dagens NTNU-struktur
Dette konseptet opererer med sju fakulteter pluss Vitenskapsmuseet, altså samme grunnstruktur 

som i dagens NTNU. Den faglige inndelingen avspeiler også NTNU-strukturen, men det er selvsagt 

mulig å foreta justeringer i forhold til dagens inndeling, dersom faglige eller geografiske hensyn 

tilsier det. En modell basert på dette konseptet forutsetter altså innpassing av den faglige 

virksomheten ved de tre høyskolene i den eksisterende fakultetsstrukturen ved NTNU, og de store 

endringene vil primært finne sted på nivå 3. Ledergruppen på nivå 1 (dekanmøtet) vil ikke bli endret i 

størrelse, men det er grunn til å tro at antall grunnenheter på nivå 3 vil bli større enn i dag, i hvert 

fall i første omgang. 

AB = Fakultet for arkitektur og billedkunst, DMF = Det medisinske fakultet, HF = Det humanistiske fakultet, IME 

= Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, IVT = Fakultet for ingeniørvitenskap og 

teknologi, NT = Fakultet for naturvitenskap og teknologi, SVT = Fakultet for samfunnsvitenskap og 

teknologiledelse, NTNU Vitenskapsmuseet
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K3: Bred fakultetsstruktur
Konsept 3 baserer seg på K2, men med et større antall fakulteter, nemlig ti pluss Vitenskapsmuseet. 

Her er det foreslått å danne nye fakulteter for henholdsvis helse- og sosialfag, utdanningsvitenskap

og økonomi og teknologiledelse, men andre varianter av inndeling kan tenkes. For å illustrere at også 

eksisterende strukturer kan endres, er det vist en annen plassering av kunst- og designfag enn det 

som er tilfelle i dag. En større bredde på nivå 2 vil trolig medføre et «slankere» nivå 3, og vil 

oppfattes som en høyere grad av spesialisering. En konsekvens er også at ledergruppen på nivå 1, 

dekanmøtet, blir et relativt stort organ. Fakultetene vil ha ulik størrelse og også forskjellig profil med 

hensyn til disiplin og profesjon. I forhold til dagens situasjon ved NTNU, vil SVT-fakultetet bli kraftig 

redusert selv med innpassing av samfunnsvitenskapelige miljøer ved høyskolene. Ingeniørutdanning, 

lærerutdanning og helserelaterte fag vil fordele seg på minst tre fakulteter.
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K4: Campusbasert fakultetsstruktur
Dette konseptet skiller seg prinsipielt fra de tre andre på flere måter. For det første innebærer det at 

høyskolene i Gjøvik og Ålesund inngår som fakulteter i strukturen, mens HiST integreres fullt og helt i 

Trondheims-fakultetene (for enkelhets skyld betraktes Trondheim her som ett campus). For det 

andre er konseptet åpent når det gjelder hvor mange og hvilke fakulteter campus i Trondheim skal 

bestå av; både en smal og bred fakultetsstruktur er tenkelig. Mens fakultetene i Trondheim vil være 

mer eller mindre disiplininndelte, vil Gjøvik- og Ålesund-fakultetene være tverrfaglige. Konseptet 

legger primært vekt på geografi, og en konsekvens kan være dublering av fagmiljøer innen NTNU. 

Det vil også være noen logistikk- og kommunikasjonsutfordringer knyttet til nivå 1 (dekanmøtet) som 

må løses. Det er imidlertid ikke gitt av selve konseptet at fakultetene i Gjøvik og Ålesund har eller må 

få større autonomi enn søsterfakultetene ved campus i Trondheim.
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6. En velfungerende organisasjon
En organisasjonsstruktur med oversikt over faglige eller teknisk-administrative enheter på nivå 1, 2 

og 3 sier i seg selv lite om hvordan organisasjonen vil fungere.  I tillegg må en trekke inn ansvars- og 

rapporteringslinjer, roller og oppgavefordeling, økonomiske fordelingsmodeller og incentiver, 

kommunikasjonskanaler og -fora samt prosesser, prosedyrer og rutiner. Ikke minst må utdannings-

ledelse og forskningsledelse integreres i organisasjonen. Å innføre en god organisasjon er særlig 

utfordrende i et flercampusuniversitet med betydelige avstander.

Den faglige og administrative virksomheten må integreres i en felles struktur. Det er nedsatt en 

arbeidsgruppe som skal se på den administrative organiseringen. Den vil trolig foreslå løsninger 

vedrørende organisering av ledelse og støtteapparat og delegasjoner og myndighet i administrative 

forhold ved campusene i Gjøvik og Ålesund. På et tidspunkt må forslag fra disse to gruppene kobles 

og avveies for å komme frem til en samlet god organisatorisk løsning.

I organisering må en ta hensyn til den geografiske avstanden institusjonene imellom, institusjonenes 

styrker og deres behov for autonomi for å ivareta sitt spesielle oppdrag overfor sin regioner. I den 

faglige organiseringen må en legge til rette for at styrken ved tre campusene blir utnyttet og 

videreutviklet. 

Noen stikkord kan belyse dette: Høgskolene driver en effektiv profesjonsutdanning, primært på 

bachelornivå. HiST har et bredt fagtilbud, god søkning og god gjennomstrømming. HiG og HiÅ har for 

eksempel en tett kobling mellom fagmiljø og næringsliv i regionen. Det tette samarbeidet forutsetter 

stor fleksibilitet og omstillingsevne, og derfor tilsvarende autonomi. 

NTNU driver forskning, til dels tverr- og flerfaglig, på høyt internasjonalt nivå. Institusjonen har et 
bredt tilbud med høy kvalitet som fører frem til bachelor-, master- og ph.d.-grader innenfor 
disiplinfag og profesjonsutdanninger. Store deler av tilbudet er tverr- og flerfaglige studier 
bestående av emner fra flere fakultet og en kombinasjon av sterke disiplinfag og profesjonsfag. Det 
kreves koordinering/styring for at dette resulterer i program med en riktig sammensetning av emner 
og progresjon. Tverrfaglig forskning og utdanning stiller store krav til forsknings- og 
utdanningsledelse. Uansett hvilke prinsipper man velger å bruke vil det være behov for tverrgående 
strukturer som legger til rette for ledelse på tvers mellom enheter, gjerne kalt matrisestrukturer. 
Slike typer ledelsesstrukturer er ikke vist i de generelle konseptene. 

Forsknings- og utdanningsledelse
God forsknings- og utdanningsledelse er sentralt med hensyn til lederlinjen, faglig forankring, 

etablering av felles prosesser på tvers av enheter og ikke minst etablere en felles kultur. Det er også 

en forutsetning for å konsolidere og utvikle fagmiljøer og sikre kvaliteten. Forsknings- og 

utdanningsledelse utøves på alle nivå. 

Per i dag er det ved flere av institusjonene etablert tematiske satsingsområder, forvaltningsutvalg 

eller studienemnder som jobber på tvers av avdelinger og fakultet. I tillegg kommer 

studieprogramledere på forskjellige nivå avhengig av programtilknytning. Dette fanges ikke opp i de 

forenklede organisasjonskartene.
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Å ha ansvar for studieprogram oppleves av mange i sektoren som en uklar og utfordrende oppgave, 

med lite tid, myndighet og mange grensesnitt. For NTNU sin del har blant annet arbeidet med 

kvalitetssikringssystemet bidratt til noe tydeligere rammer og krav for det ansvar våre 

studieprogramledere har i kvalitetsarbeidet. Det som er beskrevet i kvalitetssikringssystemet 

oppleves likevel ikke som tilstrekkelig. Når faglig organisering er på plass, må det også tydeliggjøres 

hvordan utdanningsledelse skal utøves på de ulike nivåene.
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Vedlegg

A. Føringer fra fusjonsplattformen
Fusjonsplattformen stiller krav og forventninger til det nye NTNU som den faglige organiseringen må 

bidra til å oppfylle.5 På dette innledende stadiet legger gruppen til grunn at fusjonsplattformen gir 

generelle føringer for valg av alternative konsepter. I neste omgang, når konseptene skal 

videreutvikles til modeller som også omfatter den faglige virksomheten på nivå 3 og 4, vil disse 

føringene kunne fungere som kriterier for valg av hensiktsmessig organisatorisk løsning.

Blant de føringene gruppen har bitt seg merke i, er at det nye NTNU skal 

 ha sterk forskningsbase for utdanningene

 ha omfattende tverrfaglig samarbeid

 ha stor strategisk vilje og evne til å realisere nye muligheter, regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt

 utdanningene ved NTNU skal være gjenstand for kontinuerlig kvalitetsutvikling og 

kjennetegnes av samme kvalitetskrav.

 utdanningsprogrammer skal samordnes der det er faglig relevant og muligheten til å trekke 

veksler på alle relevante fagmiljøer skal utnyttes, blant annet gjennom studietilbud på tvers 

av campusene 

 samhandling mellom campusene skal bygge på samarbeid, god faglig integrasjon og en 

arbeidsdeling som utnytter og utvikler fagmiljøenes fortrinn.

 ha sømløse overganger fra bachelor til master til ph.d.

 koblingen mellom profesjons- og disiplinfagene skal styrke kvaliteten gjensidig, og 

fagkompetansen i miljøene skal utnyttes på tvers

 de sterke disiplinmiljøene skal ha en sentral rolle i undervisningen av basisemner

 skal ha flere verdensledende forskningsmiljøer og samtidig ivareta en bredde kjennetegnet 

av høy kvalitet innenfor alle NTNUs fagområder.

 har et særlig ansvar for grunnforskning. Grunnforskningen ved universitetet har en viktig 

egenverdi for kunnskapsutviklingen innenfor alle fagområder, og danner basis for både 

utdanning og nyskaping

 skal legge til rette for å bygge solide fagmiljøer gjennom strategiske prioriteringer, 

internasjonal rekruttering og gjennom å investere i førsteklasses laboratorier og 

infrastruktur for forskning og utdanning. Etablering av sentra med ekstern finansiering vil 

være et viktig virkemiddel for å utvikle verdensledende miljø.

                                                          
5

Fusjonsplattformen finnes her: 
http://www.ntnu.no/documents/1262755726/1262827395/Fusjonsplattform_utkast1.pdf/7646e878-90d8-
4db8-bcd8-5329ab36e53f
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 tverrgående tematiske satsingsområder som bygger opp under områdene energi, havrom, 

klima- og bærekraftig samfunnsutvikling, og helse og velferd. En tydelig satsing på 

muliggjørende teknologier skal også kjennetegne NTNU.

 skal ha en tydelig politikk for å utvikle aktivitet ved campusene i Gjøvik og Ålesund i samspill 

med tilsatte, studenter og nærings- og samfunnsliv. Enhetlig campusutvikling i Trondheim 

blir også viktig i de kommende årene, 

 skal arbeide aktivt for å gjøre sine campuser til Nordens beste studiesteder ved å skape et 

godt læringsmiljø der alle studenter føler seg ivaretatt og inkludert

 være en foretrukket samarbeidspartner for nærings- og industriutvikling nasjonalt og i 

regionene der vi er lokalisert. 

 være en foretrukket partner for etter- og videreutdanning

 internasjonalisering skal integreres i aktiviteten til alle NTNUs fagmiljøer; i 

studieprogrammer, i forskningsaktivitet og i innovasjons- og nyskapingsinitiativ.

B. Organisering av flercampusuniversitet – arbeidsnotat fra NIFU 
Sammenslåingsprosesser er komplekse, både når det gjelder selve prosessen, og hvilke prinsipper 

som skal legges til grunn for organisering og styring. Nye NTNU blir et flercampusuniversitet, 

representert i tre byer og gruppen er bedt om å gå gjennom ulike argumenter for organisering og 

styring av et slikt universitet. 

Gruppen ba Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) om en 

kartlegging av ulike måter å organisere universiteter på.6 I notatet fra NIFU fremheves noen sentrale 

utviklingstrekk som synes å påvirke tenkingen omkring universitetsorganisering mer generelt. Det gis 

også noen empiriske eksempler på hvordan noen ledende (tekniske) universiteter har valgt å 

organisere virksomheten.

Notatet går gjennom to hovedperspektiver for organiseringen: faglig/tematisk og geografisk. 

Historisk sett har nærhet til disiplinene vært en viktig prinsipp for organisering, og varianter av 

disiplinfaglig organisering kan anses som den mest vanlige organisasjonsmodellen ved norske 

universiteter. Kunnskapsutviklingen har bidratt til å endre det tradisjonelle disiplinbegrepet. For 

eksempel skaper forskningsprosjekter og senteretableringer finansiert utenfra nye organisatoriske 

strukturer. En alternativ form for tradisjonell disiplinbasert organisering har vært såkalt «schools»-

tenking. Notatet fra NIFU viser at schools-begrepet er svært utydelig og må klargjøres med spesifikke 

eksempler. Det andre prinsippet – geografi – handler om hvor tett koblet ulike campus skal være til 

hverandre og om det er hensiktsmessig med organisatorisk integrering på tvers av geografi eller 

hvorvidt ulike campus skal ha «parallell» faglig organisering.

Hovedfunn
NIFUs gjennomgang av universiteter, uavhengig av hvorvidt de er lokalisert på en eller flere campus, 

viser at det eksisterer et stort mangfold i organiseringen. Både schools og tradisjonelle fakulteter 

benyttes. Det synes altså ikke å være slik at flercampusuniversitet er organisert på måter som er 

                                                          
6

Elken M. & Stensaker B. (2015) Organisering av flercampusuniversitet. En diskusjon av prinsipper og etablert 
praksis ved noen utenlandske læresteder. Arbeidsnotat 10/2015. Oslo. NIFU
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vesensforskjellige fra universiteter med kun ett campus. For det andre kan det hevdes at det i de 

universiteter NIFU har sett nærmere på, er det hybridformene snarere enn de rendyrkede 

modellene som dominerer. Mange universiteter opererer med institutter som substruktur under 

både schools og fakulteter, og at tradisjonell disiplinorganisering synes å leve godt ved siden av en 

mer tematisk organisering. For det tredje er det også interessant at såkalt «verdensledende» 

universiteter ikke synes å fremvise en tydelig tendens når det gjelder faglig organisering. Selv om 

mange av de universiteter som NIFU har kikket på uten tvil er eksellente universiteter, er det 

vanskelig å se en sterk sammenheng mellom det å være eksellent og deres organisering. Det er 

snarere mangfoldet i organisering som er fellestrekket for disse universitetene. 
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Mottakere iht vedlagte adresseliste

Innspill til ulike konsepter for faglig organisering

Styringsgruppen for fusjonen har etablert en gruppe, ledet av prorektor Berit Kjeldstad, for å foreslå 
organisering av den faglige virksomheten ved NTNU. Gruppen skal levere sin endelige innstilling 
1.november, men har på veien dit, skrevet vedlagte arbeidsnotat som skisserer fire konsepter. 

Gruppen har ikke foretatt noen konsekvensutredning av de fire konseptene i denne omgang. En slik 
utredning vil først finne sted etter denne innspillsrunden, og det er besluttet hvilke konsepter som bør 
videreutvikles til faktiske alternativer. Gruppen foreslår noen overordnede kriterier som kan benyttes 
for å vurdere styrker og svakheter ved de ulike konseptene.  

Det ligger ikke i gruppens mandat å gå i detalj om grunnenheter på nivå 3, men gruppen har pekt på 
en prinsipiell modell for organisering av nivå 3 som omfatter tre ulike typer grunnenheter: institutt, 
skole og senter. 

Prosjektledelsen er bl.a. interessert å i få kommentarer til følgende spørsmål:

 Hvilke kriterier bør legges til grunn ved valg av konsept for organisering av den faglige 
virksomheten på nivå 2?

 Hvilke tre kriterier bør veie tyngst når en skal ta stilling til den faglige organiseringen på nivå 2?

 Hvilke styrker og svakheter ser dere ved de fire konseptene sett opp mot kriteriene?

 Er det andre konsepter som bedre dekker kriteriene dere er kommet fram til? 

 Er den konseptuelle/prinsipielle tenkningen om organisering av nivå 3 som presenteres i notatet 
hensiktsmessig?

Fristen for å komme ved innspill er 15. september. Vi ber om at eventuelle kommentarer sendes 
postmottak@adm.ntnu.no
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Bakgrunn for saken 19 

 20 

Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og  21 

Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen med NTNU. Dette innebærer at det må vedtas  22 

en ny felles studieforskrift som regulerer studentenes rettigheter og plikter ved den Ny- 23 

NTNU. En arbeidsgruppe har nå kommet med et forslag til ny studieforskrift (vedlagt).  24 

 25 

 26 

Det er foreslått en del endringer som kan komme til å ha store konsekvenser for  27 

fremtidens NTNU-studenter. I det følgende har vi trukket frem noen punkter vi mener er  28 

sentrale, og ønsker innspill på disse.  29 

 30 

Tap av studierett (§4 i dagens forskrift, §3-4 i forslaget) 31 

 32 

Det er foreslått å være strengere på hva som kan føre til tap av studierett. I dag er  33 

det slik at en student kan miste studieretten dersom en student blant annet står igjen  34 

med mer enn 22,5 studiepoeng fra de to foregående årskursog bruker mer enn 2 år i  35 

samme årskurs (§4-3) eller ikke har avlagt studiepoeng, eller meldt seg til eksamen, i  36 

løpet av et studieår (§4-5). I forslaget fra arbeidsgruppen foreslås det at en student kan  37 

miste studieretten dersom blant annet han/hun bruker mer enn ett år ekstra, eller ikke har  38 

produsert studiepoeng det siste studieåret.  39 

 40 

Permisjoner (§7-1 i dagens forskrift, §3-5 i forslaget) 41 

 42 

Det foreslås å innføre et krav om særskilt grunn for å få innvilget permisjon. I dag  43 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-07-1684
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trenger man ikke å grunngi søknaden dersom man har tatt 30 studiepoeng.  1 

 2 

 3 

Karakterer (§30-3 i dagens forskrift, §5-1-6 i forslaget) 4 

 5 

Både i dagens forskrift og i forslaget er det foreslått at det skal være beste karakter  6 

som gjelder ved ny vurdering. Studenttinget mener per idag at det siste karakter  7 

burde være gjeldende.  8 

 9 

Adgang til ny vurdering (§30-3 i dagens forskrift, §5-7-3 i forslaget) 10 

 11 

I dag er det slik at NTNU-studenter har mulighet til å ta opp igjen vilkårlig mange  12 

beståtte eksamener i året, men bare en gang per emne. I tillegg er det slik at man  13 

har vilkårlig mange muligheter til å ta ikke-beståtte eksamener. Det foreslås å  14 

innføre "tre-gangers-regelen" i stedet for denne ordningen. Dette innebærer at man  15 

har tre muligheter til å ta eksamen, uansett om man består eller ikke. Altså får man  16 

flere sjanser til å forbedre karakter, men færre sjanser til å klare ståkarakter.  17 

Det er også foreslått å legge til en ny setning om at antall forsøk følger person, ikke  18 

studierett. Dette fører til at dersom man begynner på nytt på et annet studie, nulles  19 

ikke antall forsøk i et emne ut. Dette kan by på problemer i store fellesfag som for  20 

eksempel ex.phil eller matematikk 1. 21 

 22 

Saksbehandlers vurdering 23 

Forslaget som er utarbeidet innebærer stort tap av rettigheter for dagens NTNU  24 

studenter. Saksbehandler mener at lånekassens åtte-års regel for tildeling av stipend er  25 

insentiv nok til å fullføre studiet, NTNU bør ikke innfør eget krav til progresjon ved en  26 

regel om maks ett års forsinkelse. Forslaget om tap av studierett ved manglende  27 

produksjon av studiepoeng over ett år mener saksbehandler også er for strengt da dette  28 

kan gå hardt utover studenter som avlegger 60 poengs masteroppgaver. Saksbehandler  29 

mener derfor at et krav om 18 måneder ville være mer rimelig. Tap av studierett er et  30 

meget alvorlig virkemiddel, saksbehandler har ikke tro på at slike grep vil være til deet  31 

beste for studentene hverken på kort eller lang sikt. Endringene er store og omfattende  32 

og saksbehandler mener det er uforsvarlig å gjennomføre slike grep gjennom en innføring  33 

av felles forskrift. 34 

 35 

 36 

Arbeidsutvalgets innstilling 37 

Det skrives et høringssvar basert på diskusjonene under møtet. 38 

Følgende prinsipper legges til grunn. 39 

 40 

 Studenttinget støtter ikke å innføre en begrensning på antall forsøk på eksamen. 41 

 Studenttinget støtter ikke forslaget om tap av studierett ved ett års forsinkelse. 42 

 Studenttinget mener at regelen om tap av studierett ved manglende produksjon av 43 

studiepoeng ikke bør inntreffe før etter 18 måneder. 44 

 Studenttinget støtter ikke å innføre krav om begrunnelse ved permisjoner. 45 

 Studenttinget er positive til at man også kan forbedre karakter ved 46 

kontinuasjonseksamen dersom denne avholdes. 47 

 Studenttinget mener at beste resultat skal være gjeldende ved forbedring av 48 

karakter. 49 

 50 
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UTKAST 

Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU) 

 
Fastsatt av Styret ved NTNU ………………….  med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og 
høyskoler § 3-9 (7) 

Kap 1 Generelle bestemmelser 
 
§ 1-1  Virkeområde 
Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for alle studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU). Forskriften gir regler om gjennomføring av vurdering, krav for tildeling av 
grad/yrkesutdanning og bestemmelser om studentenes rettigheter og plikter ved NTNU.  
 
For studier som har nasjonale rammeplaner, vil nasjonale rammeplaner ved en eventuell konflikt med 
denne studieforskriften gå foran. Forskriften gjelder for eksamener i opplæringsdelen av ph.d. - 
programmene så langt dette ikke er i strid med ph.d.-forskriften.   
 
 
§ 1-2  Definisjoner 
Student: 
En som er tatt opp til emne eller studieprogram ved NTNU, med hjemmel i § 3-6 og § 3-7 i lov av 1. 
april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl). 
 
Studierett:  
Studenters rettigheter og plikter knyttet til å være tatt opp til et studieprogram eller enkeltemne.  
 
Studieprogram: 
Med studieprogram menes en studieenhet som består av en samling emner med totalt læringsutbytte 
som tilbys studenter å søke på og bli tatt opp til. Et studieprogram kjennetegnes ved at det ikke er 
nødvendig å søke nytt opptak for å ta nye emner innenfor studieprogrammet (jf. DBHs definisjon) 
 
Eksamen / Vurdering: 
Alle typer prøving av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gir grunnlag for 
fastsettelse av selvstendig karakter i et emne.  
 
Delvurdering: 
Vurdering av prestasjon som gis karakter og som inngår i beregningen av endelig karakter i emnet. 
Studenten kan klage på en enkelt delvurdering.  
 
Mappe: 
Mappe består av ulike elementer som samlet sett, ikke enkeltvis, må være bestått. Det er ikke 
anledning til å klage på de enkelte elementene i mappen.    
 
Ordinær eksamen:  
Eksamen som holdes når undervisningen i et emne eller del av emnet er avsluttet.  
 
Utsatt eksamen: 
Eksamen for studenter som var sykemeldt eller hadde annet dokumentert gyldig fravær ved siste 
ordinære eksamen.  
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Ny eksamen: 
Eksamen for studenter som strøk ved siste ordinære eksamen. 
 
Obligatoriske arbeidskrav: 
Arbeider og prøver som må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen, men der resultatet 
ikke inngår i beregningsgrunnlaget for karakteren i emnet.  
 
Bacheloroppgave: 
Større selvstendig arbeid med veiledning i avslutningen av en bachelorgrad. 
 
Masteroppgave:  
Større selvstendig arbeid med veiledning i avslutningen av en mastergrad. 
Masteroppgaven skal ha et omfang på minimum 30 og ikke mer enn 60 studiepoeng. 
 
 
Kap 2 Grader og yrkesutdanninger 
 
§ 2-1 Grader og yrkesutdanninger 
NTNU kan tildele grader og yrkesutdanninger i samsvar med forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om 
grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler.  
 
§ 2-2 Høgskolekandidat 
Graden høgskolekandidat tildeles for 2-årige utdanninger på 120 studiepoeng med egen studieplan 
som er godkjent av styret. 
 
§ 2-3 Bachelorgrad 
Graden bachelor tildeles for 3-årige utdanninger av 180 studiepoeng. Grunnlaget for graden skal 
omfatte ett av følgende: 
 a. Studieprogram av 180 studiepoengs omfang som i henhold til nasjonal rammeplan gir 

bachelorgrad. 
 b. Integrert yrkesrettet utdanning eller annet fullført studieprogram av 120 studiepoengs omfang 

kombinert med godkjent og fullført påbygging eller spesialisering innenfor samme eller 
tilgrensende fag/fagområde av minimum 60 studiepoengs omfang. 

 c. Fordypning av minst 80 studiepoengs omfang, der studieplanen definerer kravet til 
fordypningen. Fellesemner inngår der det er bestemt av NTNUs styre. 

For utøvende og skapende musikkutdanning er bachelorgradens omfang 240 studiepoeng. 
 
§ 2-4 Yrkesutdanning 
Yrkesutdanning tildeles for 4-årige lærerutdanninger på 240 studiepoeng.  
 
§ 2-5 Mastergrad 
Krav til innhold og omfang i mastergrad framgår av forskrift om krav til mastergrad av 1.desember 
2005 nr. 1392. 
 
§ 2-6 Cand.med. og Cand.psychol. 
Gradene inneholder 360 studiepoeng. I studieprogram som fører frem til graden inngår fellesemner 
slik det er bestemt av NTNUs styre. 
 
§ 2-7 Krav til graden ph.d. 
Krav til graden ph.d. (inkludert opptak, gjennomføring, fullføring og fellesgrader) reguleres av forskrift 
23. januar 2012 nr. 206 for graden ph.d. ved NTNU.  
 
§ 2-8  Fellesgrader 
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NTNU kan inngå fellesgrader med andre institusjoner som tilbyr grader og utdanning tilsvarende som 
NTNU. Når studenten avlegger eksamen ved NTNU gjelder NTNUs studieforskrift.   
 
§ 2-9 Tilknytningskrav og forutsetninger for å tilkjennes ny grad 
(1) For at en kandidat skal få utstedt vitnemål for grad fra NTNU må minst 60 av studiepoengene, 
som skal inngå i beregningsgrunnlaget for graden, være avlagt ved NTNU. 
 
(2) For grader som gis i samarbeid med andre norske eller utenlandske institusjoner (fellesgrader) må 
minst 30 studiepoeng være avlagt ved NTNU. 
 
(3) Ved godskriving av utdanning, som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en grad eller 
som del av en grad eller yrkesutdanning, må studenten i tillegg ha avlagt minst 60 nye studiepoeng 
før det kan tildeles en ny grad. Fakultetet selv kan fastsette krav om inntil 90 nye studiepoeng for 
bestemte utdanninger. Rektor kan fastsette krav om inntil 90 nye studiepoeng for 
sivilingeniørutdanningen og de 5-årige lektorutdanningene. 
 
 
Kap 3 Studierett og permisjoner 
 
§ 3-1 Studierett 
(1) Opptak til et studieprogram eller emne gir studierett, dvs. rett til undervisning, veiledning, tilgang 
til læringsplattform og eksamen i samsvar med studieplan og emnebeskrivelser som inngår i studiet.  
 
(2) En student som er tatt opp til et studieprogram eller enkeltemner ved NTNU, har rett til å melde 
seg til vurdering i andre emner hvis vedkommende fyller kravene til det. Studenten har også rett til å 
følge undervisning i emner utenfor studieprogrammet dersom adgangen til emnene ikke er begrenset. 
Disse rettighetene har studenten også etter at studieprogrammet er fullført.  
 
(3) En student som er tatt opp til et studieprogram og som følger dette med normal studieprogresjon 
(uten korreksjon for permisjoner og redusert studieprogresjon) har krav på at studieprogrammets 
læringsutbytte, nivå og struktur ikke endres i den tiden vedkommende har studierett til programmet. 
Studenten må likevel akseptere at det kan bli endringer i programmets emner og oppbygging så lenge 
dette ikke medfører at studenten blir forsinket i sin progresjon. 
 
§ 3-2 Vilkår 
Studierett betinger at studenten registrerer seg og betaler pålagte avgifter (semesteravgift, avgift ved 
egenbetalingsstudier) innen de frister rektor fastsetter. Dersom studieprogrammet krever 
utdanningsplan, må studenten, for å beholde studieretten, bekrefte utdanningsplanen hvert semester 
innen fastsatt frist.  
 
§ 3-3 Opphør av studierett 
(1) Studieretten opphører når studiet er fullført og bestått. Det samme gjelder dersom studenten selv 
trekker seg fra studiet. Studieretten opphører også hvis studenten ikke oppfyller vilkårene i § 3-2. 
Fakultetet fatter vedtaket.  
 
(2) Studenter som er tatt opp til studier ved NTNU, kan bli bedt om å legge frem originale vitnemål, 
karakterutskrifter, attester mm. som har vært grunnlag for opptak til studiet. Studenter som ikke 
legger frem originaldokumentasjon innen den fristen som er oppgitt, kan miste studieretten. Rektor 
fatter vedtak om opphør av studierett.  
 
§ 3-4 Tap av studierett 
(1) Studieretten ved studieprogrammet studenten er tatt opp til kan tapes når en student: 
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• ikke	  kan	  fullføre	  studieprogrammet	  i	  inntil	  ett	  år	  i	  tillegg	  til	  normert	  progresjon,	  eksklusive	  
permisjoner.	  Det	  kan	  avtales	  individuell	  utdanningsplan	  som	  går	  ut	  over	  dette.	  

• ikke	  har	  produsert	  studiepoeng	  det	  siste	  studieåret	  i	  det	  studieprogrammet	  studenten	  er	  tatt	  
opp	  til.	  

• har	  gjennomført	  samme	  obligatoriske	  praksis	  to	  ganger,	  uten	  bestått	  resultat.	  
• har	  brukt	  opp	  sine	  forsøk	  til	  eksamen	  i	  et	  emne	  som	  ifølge	  studieplanen	  er	  obligatorisk.	  

Bestemmelsen trer i kraft 1.8.2016. Ved vurdering av studieprogresjon og tap av studierett ved 
avslutning av studieåret 2015/16 skal det regelverket som er til studentens gunst legges til grunn hvis 
gammelt og nytt regelverk er i konflikt. 
 
(2) Der det fattes vedtak om utestengelse gjelder egne bestemmelser jf. uhl § 4-8, § 4-9 og § 4-10. 
 
(3) Studenten skal varsles og ha anledning til å uttale seg innen gitt frist før vedtak om tap av 
studierett fattes. Vedtaket kan påklages til NTNUs klagenemnd. 
 
§ 3-5 Permisjoner 
(1) En student som får barn under studiene har rett til fødselspermisjon. Permisjon ved fødsel gjelder 
også far, medmor og medfar. Rett til permisjon gjelder også ved førstegangstjeneste og sykdom. 
Normalt innvilges permisjon for inntil ett år av gangen. 
 
(2) Ved andre særskilte grunner kan permisjon innvilges. Søknad om permisjon avgjøres av 
fakultetet. 
 
(3) En student med permisjon kan gis anledning til å gjennomføre vurdering i permisjonstiden. Det 
forutsettes at studie-/semesteravgift betales for det aktuelle semesteret. 
 
(4) Student som er innvilget permisjon, skal gis anledning til å gjenoppta sine studier på tilsvarende 
nivå som før permisjonen, forutsatt at studietilbudet fortsatt eksisterer. Utdanningsplanen må 
tilpasses gjeldende studieplan. 
 
§ 3-6 Bortvisning og utestengning etter uhl § 4-8  
(1) Fakultetet har myndighet etter denne paragraf til å gi skriftlig advarsel, jf § 4-8 (1). 

(2) Klagenemnda har myndighet til å fatte vedtak om bortvisning og utestengning. 

 
§ 3-7  Skikkethet jf. uhl § 4-10 
Klagenemnda har myndighet til å fatte vedtak om at en student ikke er skikket for yrket, og kan 
utestenges fra studiet jf. uhl § 4-10. 

 
§ 3-8 Utenlandsopphold 
(1) Alle bachelor- og mastergradsstudier skal gi mulighet for studieopphold/praksis i utlandet. 
 
(2) Studenten må normalt ha bestått 60 studiepoeng før utreise, og må ellers tilfredsstille de krav 
NTNU stiller for utreisende studenter. 
 
(3) Studenter, som tar emner/praksis ved et lærested i utlandet som integrert del av utdanningen ved 
NTNU, skal semesterregistrere seg og betale fastlagte avgifter ved NTNU før avreisen for å 
opprettholde sin studierett. For studenter tatt opp på fellesgrader, gjelder egne bestemmelser om 
mobilitetsopphold i forhold til studieplan. 
 
 
Kap 4 Studier 
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§ 4-1 Opprettelse og nedleggelse av studietilbud 
(1) NTNUs styre vedtar opprettelse og nedleggelse av studieprogram på 60 studiepoeng eller  mer. 
Når styret oppretter et studieprogram, skal det samtidig fastsette hvilket fakultet som skal 
administrere programmet.  
 
(2) Fakultetet vedtar opprettelse og nedleggelse av studier på mindre enn 60 studiepoeng, herunder  
emner. Rektor oppretter og nedlegger emner i sivilingeniørutdanningen. For emner i de 5-årige 
lektorutdanningene, skal fakultetets myndighet utøves i samråd med rektor.   
 
(3) Rektor kan fastsette prosedyrer for etablering av nye studietilbud og nærmere krav om hva som 
skal fremgå av studieplan og emnebeskrivelser.  
 
(4) For kvalitetssikring av studieprogram og emner, gjelder NTNUs system for kvalitetssikring. 
 
§ 4-2 Fastsettelse av studieplan og emnebeskrivelser 

(1) Alle studieprogram skal være beskrevet i en studieplan. Det fakultetet som administrerer 
studieprogrammet, vedtar studieplan. Rektor vedtar studieplanen for sivilingeniørutdanningen og de 
5-årige lektorutdanningene. Studieplanen skal gi opplysninger om eventuelle opptakskrav og 
rangeringsregler for studieprogrammet. NOKUTs krav skal være tilfredsstilt. Studieplanen skal blant 
annet fastsette: 

• forventet læringsutbytte 
• hvilke emner som inngår  
• omfang i studiepoeng 
• hvilke emner som til sammen utgjør fordypningen i bachelorgraden 
• oppbyggingen av studieprogrammet, studieretninger, eventuelle fellesemner, hva som er 

obligatorisk og valgfritt, og rekkefølgen på emnene 

Fakultetet kan sette betingelser til studieprogresjon for at en student flyttes opp til neste årstrinn. 

(2) Alle emner skal være beskrevet i en emnebeskrivelse. Hver emnebeskrivelse skal minimum 
inneholde: 

• læringsutbyttebeskrivelser 
• forkunnskapskrav 
• faginnhold 
• læringsformer 
• undervisningsspråk 
• emnets omfang i studiepoeng 
• hvilke aktiviteter som er obligatoriske 
• vurderingsform og karakterskala for de enkelte delvurderingene 
• vekting av delvurderingene som inngår i sluttkarakteren  
• om vurderingsform kan bli endret for ny/utsatt eksamen. Avvikende vurderingsform skal være 

faglig jevngod. 
• vektingsreduksjoner 

Endringer i vurderingsform kan ikke gjøres etter emnets oppstart, uten at alle studenter registrert 
på emnet skriftlig har akseptert endringene og endringene er vedtatt av fakultetet.  

 
§ 4-3 Bestemmelser knyttet til utdanningsplan 
(1) Student som tas opp til studier av 60 studiepoeng eller mer, skal ha utdanningsplan. 
Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om universitetets forpliktelser overfor studenten, og 
studentens forpliktelser overfor universitetet og medstudenter. Innholdet i studiet og studentens 
forventede progresjon skal framgå av planen. Utdanningsplanen inngås mellom student og fakultet. 
 
(2) Utdanningsplanen kan endres etter avtale med fakultetet. 
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(3) Studenten må bekrefte utdanningsplanen hvert semester. 
 
§ 4-4 Godskriving 
(1) Fakultetet skal godskrive beståtte emner, fag, eksamener eller prøver fra andre institusjoner 
under universitets- og høyskoleloven i den utstrekning de oppfyller de faglige krav, jf. uhl § 3-5 (1).  
 
(2) Fakultetet kan gi fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. 
Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak jf. uhl § 3-5 (2).  
 
(3) Fakultetet avgjør søknader fra enkeltpersoner om godkjenning av annen høyere utdanning som 
faglig jevngod med utdanning som tilbys ved NTNU, jf. uhl § 3-5 (3). Godkjenning gir rett til å bruke 
den tittel som er fastsatt for den utdanningen det er jevnført med.  
 
§ 4-5 Studiepoengreduksjon 
Dersom en student vurderes i emner som helt eller delvis overlapper hverandre, skal dette føre til 
reduksjon i studiepoeng på vitnemål eller karakterutskrift. Slik faglig overlapping skal være opplyst i 
aktuell emnebeskrivelse. Studiepoengreduksjonen gjøres slik at de emnene som fører til den mest 
gunstige karakter for studenten ikke reduseres. 
 
§ 4-6 Undervisning, muntlig prøve - delegasjon etter uhl § 3-8 (2) og § 3-9 (3) 
Fakultetet kan bestemme at forelesninger bare skal være for institusjonens studenter eller enkelte 
grupper av studenter dersom forelesningens art tilsier det eller det er fastsatt egenbetaling for det 
aktuelle studiet, jf. uhl § 3-8 nr. 2. 
 
Fakultetet kan bestemme at muntlig prøve ikke skal være offentlig, etter ønske fra studenten, når 
tungtveiende hensyn taler for det, jf uhl § 3-9 (3). Klinisk eksamen er unntatt fra offentlighet. 
 
 
Kap 5 Vurdering 
 
§ 5-1 Karaktersystem 
 
Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av 

vurderingskriterier 
A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten 

viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet 
B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god 

vurderingsevne og selvstendighet. 
C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste 

områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og 
selvstendighet på de viktigste områdene 

D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. 
Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og 
selvstendighet 

E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke 
mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet 

F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige 
minimumskravene. Kandidaten viser både manglende 
vurderingsevne og selvstendighet 
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(1) Ved vurdering benyttes seksdelt karakterskala A til F, som tilrådd fra Universitets- og 
høgskolerådet (UHR), der F er karakter for å ikke bestå vurderingen og ikke bli tilkjent studiepoeng for 
emnet. 
 
(2) Vurderingen kan også graderes etter en todelt skala med karakterene bestått og ikke bestått. 
 
 
(3) Obligatoriske arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent og gir ikke uttelling i studiepoeng. 
 
(4) Mappevurdering består av ulike elementer som skal vurderes samlet. Elementene som vurderes 
må som helhet, ikke enkeltvis, være bestått. Det er ikke anledning til å klage på de enkelte 
elementene i mappen. 
 
(5) Ved fastsetting av endelig karakter på bakgrunn av flere delvurderinger gis endelig karakter etter 
at alle delvurderingene er vurdert til bestått karakter. Sammenslåing av delvurderinger skal skje 
automatisk via det studieadministrative systemet. Emnebeskrivelsen skal gi oversikt over eksakt 
vekting. Karakter A gis tallverdi 5, B = 4, C = 3, D = 2 og E = 1. Sammenslåingen skjer matematisk.  
 
(6) Dersom en kandidat har fremstilt seg til samme vurdering mer enn én gang, blir beste karakter 
gjeldende. 
 
(7)  Student som har levert besvarelse kan ikke unndra seg sensur. Studenten kan heller ikke unndra 
seg sensur dersom eksaminasjonen har startet ved muntlig prøve.  
 
§ 5-2 Gjennomsnittskarakter, hovedkarakter  
(1)	  Det	  kan	  beregnes	  gjennomsnittskarakter	  av	  oppnådde	  resultater	  i	  utdanningsplanen	  dersom	  det	  er	  
gitt	  bokstavkarakter	  for	  minst	  75%	  av	  studiepoengene.	  Ved	  beregning	  av	  gjennomsnittskarakter	  skal	  alle	  
oppnådde	  sluttkarakterer	  i	  hvert	  enkelt	  emne	  legges	  til	  grunn.	  Gjennomsnittskarakteren	  beregnes	  slik:	  

1. Hver	  bokstavkarakter	  erstattes	  av	  en	  tallekvivalent,	  A=5,	  B=4,	  C=3,	  D=2,	  E=1.	  
2. Tallekvivalenten	  multipliseres	  med	  emnets	  studiepoeng,	  og	  de	  enkelte	  produktene	  av	  

studiepoeng	  og	  tallekvivalent	  summeres	  for	  de	  emner	  som	  inngår.	  
3. Produktsummen	  divideres	  med	  totalt	  antall	  studiepoeng	  som	  inngår	  i	  samlingen	  av	  aktuelle	  

emner.	  	  
4. Kvotienten	  regnes	  ut	  med	  én	  desimal.	  
5. Gjennomsnittskarakteren	  blir	  den	  bokstavkarakter	  som	  har	  heltallet	  i	  kvotienten	  som	  tall-‐

ekvivalent,	  etter	  at	  vanlig	  forhøyningsregel	  er	  bukt.	  	  
	  

(2)	  Det	  kan	  gis	  hovedkarakter	  på	  vitnemålet.	  Dette	  angis	  i	  utfyllende	  regler.	  Med	  hovedkarakter	  menes	  
en	  samlekarakter	  som	  gis	  for	  hele	  studieprogrammet	  ved	  tildeling	  av	  grad.	  Karakteren	  beregnes	  som	  et	  
veiet	  gjennomsnitt	  av	  tellende	  bokstavkarakter	  for	  de	  emner	  som	  inngår	  i	  graden.	  For	  å	  få	  beregnet	  
hovedkarakter	  må	  studenten	  ha	  bestått	  karakter	  i	  emner	  ved	  NTNU	  på	  til	  sammen	  minst	  120	  
studiepoeng	  og	  det	  må	  være	  benyttet	  bokstavkarakter	  i	  minst	  75	  %	  av	  studiepoengene	  som	  inngår.	  
Utregningsmetoden	  for	  hovedkarakter	  er	  den	  samme	  som	  for	  gjennomsnittskarakteren.	  

	  

 
§ 5-3 Bachelor- og master-/hovedoppgave 
(1) Dersom bacheloroppgaven vurderes til ikke bestått eller karakter F, må studenten(e) levere ny 
besvarelse. Forbedring/omarbeiding er ikke tilstrekkelig. Oppgaven kan presentere det samme 
temaområde med samme empiri/datagrunnlag innen utgangen av påfølgende semester. 
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(2) Dersom master- /hovedoppgaven vurderes til ikke bestått eller karakter F, kan en ny eller 
omarbeidet oppgave med vesentlige endringer leveres til sensur én ytterligere gang. 
 
(3) Når studenten har fått vurdert en bachelor eller master- /hovedoppgave til bestått er det ikke 
anledning til å få vurdert en ny oppgave innenfor det samme studieprogrammet. 
 
(4) Andre større skriftlige arbeider kan omfattes av de samme regler som bacheloroppgave ovenfor. 
Det skal fremgå av emnebeskrivelsen hvis disse bestemmelsene gjelder. 
 
§ 5-4 Veiledet praksis 
(1) Praksisstudier skjer under veiledning og kontinuerlig vurdering. Når studenten står i fare for å 
ikke bestå, skal studenten varsles skriftlig innen fastsatt frist, veiledes om hva som er påkrevd for å 
kunne bli vurdert til bestått, kvittere på denne veiledningen, og gis anledning til å forbedre 
utilstrekkelig kompetanse.  
 
(2) Det er anledning til å gjennomføre hvert praksisstudium to ganger. 
 
(3) Hvis praksis er definert som del av eller eget arbeidskrav, gjelder § 5-7 (2). 
 
(4) Rektor fastsetter retningslinjer for gjennomføring av praksisstudier. 
 
§ 5-5 Eksamensplan 
(1) Rektor fastsetter eksamensperiodene. Datoene kunngjøres for studentene i god tid før eksamen. 
 
(2) Rektor fastsetter tidsperiode for ny og / eller utsatt eksamen for studenter med gyldig fravær fra 
ordinær eksamen eller som har strøket ved ordinær eksamen. Tidspunkt for ny / utsatt eksamen 
kunngjøres senest 2 uker før aktuell eksamen. Ny / utsatt eksamen skal være avviklet før neste 
ordinære eksamen.   
 
§ 5-6 Vurdering 
(1) Rett til ny / utsatt eksamen 

Dersom studenten har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen har studenten rett til å fremstille seg 
til utsatt eksamen. Studenter som strøk til siste ordinære eksamen har rett til å fremstille seg til ny 
eksamen. 

Hvis ordinær eksamen arrangeres hvert semester arrangeres det ikke egen ny eller utsatt eksamen. 

Studenter som ikke møtte ved ordinær eksamen uten gyldig grunn til fravær har kun adgang til neste 
ordinære eksamen. 
 
(2) Forbedring av karakter 

Studenter som ønsker å forbedre eksamenskarakter har rett til å fremstille seg til ny eller utsatt 
eksamen dersom denne likevel arrangeres. 

(3)	  Delvurdering	  

Student	  som	  ønsker	  å	  forbedre	  karakter	  i	  et	  emne	  med	  flere	  delvurderinger,	  har	  rett	  til	  å	  ta	  opp	  den	  
delvurderingen	  hvis	  karakter	  han/hun	  ønsker	  å	  forbedre.	  Beste	  karakter	  er	  gjeldende.	  

Student	  som	  har	  strøket	  i	  en	  av	  flere	  delvurderinger	  i	  et	  emne	  skal	  kun	  måtte	  ta	  opp	  den	  ene	  
delvurderingen.	  	  

(4)	  Ved	  gjentak	  må	  studenten	  forholde	  seg	  til	  gjeldende	  emnebeskrivelse.	  	  

(5) Utsatt innlevering 
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Dersom gyldig fravær medfører at innleveringsfrist for større skriftlig arbeid må forlenges, vil dette 
medføre utsatt innleveringsfrist etter en skjønnsmessig vurdering.  

(6) Gyldig fravær dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende dokumentasjon. Frist for å levere 
legeerklæring er syv dager, regnet fra dato for slutt av vurderingen. Legeerklæring leveres i samsvar 
med den ordning som er fastsatt av rektor.  

§ 5-7 Eksamensrett 
(1) For å få fremstille seg til eksamen, må studenten være semesterregistrert for gjeldende semester 
og ha betalt semesteravgift i henhold til lov om studentsamskipnader. Det er studentens ansvar å 
registrere seg og melde seg til vurdering innenfor de frister som er fastsatt og kunngjort. 
 
(2) Eventuelle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent. Studenten skal i rimelig tid før eksamen få 
informasjon om obligatoriske arbeidskrav er godkjent eller ikke.  
 
(3) Det er ikke anledning til å fremstille seg til vurdering i samme emne mer enn tre ganger. Ved ny 
eller utsatt eksamen gjelder det pensum som var fastsatt siste gang det ble gitt undervisning i emnet. 
Fakultetet kan, hvis det foreligger særskilte grunner, gi dispensasjon for et fjerde og siste forsøk. 
Antall forsøk følger person, ikke studieretten. 
 
Tellende eksamensforsøk: 
a. har bestått eksamen 
b. trekker seg etter avmeldingsfristens utløp 
c. ikke møter til eksamen 
d. ikke leverer prosjektoppgave, semesteroppgave, hjemmeeksamen, rapport/case, 
presentasjonsmappe eller annen dokumentasjon som inngår i vurderingen 
e. får karakteren F/«ikke bestått»  
f. har fremstilt seg, men velger å levere blankt 
g. får sin eksamen annullert på grunn av fusk, forsøk på fusk, falskt vitnemål eller annen uredelig 
opptreden, jf. lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 4-7. 
 
For studenter tatt opp ved NTNU før 1.1.2016 telles forsøk fra og med studieåret 2016/17. 
 
(5) Det skal gis tilbud om eksamen i et emne i ett år etter at emnet er nedlagt. 
 
(6) Studenter som har fullført et studieprogram, har adgang til å fremstille seg for forbedring av 
karakter i emner med adgangsbegrensning i inntil ett år etter at programmet er fullført. Søknad stiles 
til fakultetet. 
 
(7) Den som ikke er tatt opp som student, har rett til å melde seg til eksamen i et emne i samsvar 
med uhl § 3-10. Fakultetet avgjør om vilkårene for oppmelding er oppfylt og kan gi nærmere regler 
om adgangen til å gå opp til eksamen uten å være tatt opp som student. 
 
Rektor kan fastsette særskilt oppmeldingsfrist for denne gruppen. Rektor kan også fastsette at de som 
ikke er tatt opp som studenter til et emne, skal betale avgift i tillegg til semesteravgiften som skal 
dekke institusjonens merutgifter. 
 
§ 5-8 Oppmelding og trekk fra vurdering 
(1) Studenten skal melde seg opp til vurdering via studweb. Informasjon om gjeldende rutiner og 
frister for oppmelding kunngjøres på nettsidene. Det er studentens ansvar å kontrollere at 
oppmeldingene er korrekte. I spesielle tilfeller (sykdom el.) kan det dispenseres fra fristen for 
oppmelding.  
 
(2) Trekk fra vurdering må skje senest 2 uker før dato for start av vurderingen. En student som har 
trukket seg regnes som ikke å ha vært oppmeldt til denne, og kan derfor ikke fremstille seg på nytt 
før ved neste ordinære eksamen. 
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§ 5-9 Tilrettelegging av vurdering 
(1) For å gi alle studenter tilnærmet like arbeidsvilkår ved vurdering, kan studenter med særskilte 
behov, som er tilstrekkelig dokumentert, søke om tilrettelagt vurdering. Tilretteleggingen kan enten 
være praktisk rettet i form av å kunne bruke spesielle hjelpemidler eller få utvidet tid. I spesielle 
tilfeller kan det innvilges bruk av annen vurderingsform enn den ordinære eller annen form for 
tilrettelegging. Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles til den 
enkelte eksamen.  
 
(2) Dokumentert søknad må sendes innen gitte frister. Dokumentasjon skal være av nyere dato. 
Dersom behovet for tilrettelegging er permanent, kan godkjennelse gis for hele studietiden. Søknaden 
avgjøres av rektor. Ved søknad om annen vurderingsform enn den som er oppgitt i emnebeskrivelsen, 
skal rektor avgjøre søknaden i samråd med fakultetet. 
 
(3) Studenter med akutt oppståtte spesielle behov skal så langt det er mulig få tilrettelagt vurdering 
etter samme retningslinjer som ovenfor. Søknad med tilstrekkelig dokumentasjon må sendes inn så 
snart den akutte situasjonen har oppstått.  
 
(4) Studenter som ikke har skandinavisk som morsmål, kan etter søknad gis adgang til å benytte  
tospråklige ordbøker ved eksamen. 
 
§ 5-10 Målform og språk ved skriftlig vurdering (gjelder ikke språkfag) 

(1) Bestemmelser om bruk av målform i eksamensoppgaver er gitt i forskrift 7. juli 1987 nr. 4148 om 
målform i eksamensoppgaver. Forskriften er gitt med hjemmel i lov 11. april 1980 nr. 5 om 
målbruk i offentleg teneste.  
 

(2) Eksamensoppgaver som gis på norsk mål, skal foreligge i begge målformer (bokmål og nynorsk). 
Har alle studentene ønsket samme målform, kan oppgavene gis i bare denne målformen. 
Studentene velger målform når de registrerer seg som student. 

 
 

(3) Dersom undervisningen gis på engelsk, gis eksamensoppgaven på engelsk. Fakultetet kan 
bestemme at eksamensoppgaven i tillegg skal gis på norsk. 
 

(4) Dersom undervisningen gis på et skandinavisk språk, kan fakultetet bestemme at oppgaveteksten 
i tillegg gis på engelsk.  
 

(5) Dersom en vesentlig del av emnets pensum er på engelsk, kan fakultetet bestemme at 
eksamensoppgaven i tillegg skal gis på engelsk, selv om undervisningen ikke er gitt på engelsk. 
 

(6) Eksamensbesvarelse kan leveres på norsk, svensk, dansk eller engelsk hvis det ikke er fastsatt 
annen ordning i emnebeskrivelsen eller studieplanen. 

 
 

(7) Bachelor- og master- /hovedoppgave skrives på engelsk eller et skandinavisk språk. Oppgaver 
som skrives på et skandinavisk språk skal ha et sammendrag på engelsk. Oppgaver som skrives 
på engelsk skal ha et sammendrag på et skandinavisk språk. Fakultetet kan gi unntak fra denne 
bestemmelsen dersom studenten er fremmedspråklig og ikke behersker et av de skandinaviske 
språkene.  
 

(8) Med skandinavisk språk menes i denne bestemmelsen norsk, dansk eller svensk.  

 
§ 5-11 Sensur 
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(1) Studentenes kunnskaper og ferdigheter skal bli prøvd og vurdert på en upartisk og faglig 
betryggende måte, jf. uhl. § 3-9 (1). 
 
(2) Fakultetet oppnevner sensorer for tre år av gangen.  
 
(3) Ekstern sensor må ha minst en av følgende kvalifikasjoner:  

• være ansatt på universitetslektor/høgskolelektor/amanuensisnivå eller høyere ved universitet, 
høgskole eller annen forskningsinstitusjon. 

• på annen måte ha dokumentert vitenskapelig kompetanse på samme nivå som nevnt over. 
• ha utdanning minst tilsvarende masternivå og være en erfaren fagperson innen det aktuelle 

fagområdet. 
 

Ekstern sensor kan ikke ha vært ansatt ved NTNU det siste året.  

(4) Intern sensor må ha utdanning minst tilsvarende mastergrad og være fagperson innen det aktuelle 
fagområdet. Tilsatte i vitenskapelig stilling behøver ikke oppnevnes som intern sensor. 
 
(5) Det skal være minst to sensorer ved muntlig prøve og vurdering av praksisopplæring e.l. som 
etter sin art ikke lar seg etterprøve. Ved bacheloroppgave skal det være to sensorer.  
 
(6) Det skal være minst to sensorer, hvorav minst én ekstern, ved bedømmelsen av master- 
/hovedoppgaven, jf. universitetsloven § 3-9 nr. 2. 
 
(8) Ved hvert studieprogram skal det benyttes ekstern sensor i tillegg til intern i minimum ett emne 
pr. studieår. Emnet velges av fakultetet.  
  
Ekstern evaluering av vurderingsordningene kan gjennomføres med tilsynssensor for deler av et 
studieprogram eller for ett eller flere studieprogram samlet. Retningslinjer for bruk av tilsynssensor 
fastsettes i NTNUs kvalitetssikringssystem. 
 
(9) Det skal utarbeides sensorveiledning eller løsningsforslag i forbindelse med sensur. Dette skal 
være tilgjengelig for sensor før vurderingen starter og tilgjengelig for studentene når sensur 
foreligger. 
 
(10) Når vurderingsordningen omfatter justerende muntlig, må hovedvurderingsform bestås før 
justerende muntlig kan gjennomføres. 
 
(11) Sensur skal foreligge innen tre uker jf. uhl § 3-9 (4). Sensur skal være tilgjengelig senest første 
virkedag etter sensurfristen. Sensuren for master-/hovedoppgave skal foreligge innen tre måneder.  
Studentene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med sensuren. 
 
 
Kap 6    Klage og fusk 

§ 6-1 Klager 

(1) Enkeltvedtak etter denne forskriften kan påklages. Klageinstans er klagenemnda ved NTNU.   

(2) Styret delegerer myndigheten til klagenemnda ved NTNU etter uhl kap 3 og 4 der styret selv eller 
institusjonens klagenemnd skal fatte vedtak. Vedtak kan påklages til departementets nasjonale 
klageorgan der dette er angitt.  
 
§ 6-2 Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting 
(1) Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting behandles etter uhl § 3-9 (5) og § 5-3. Ved 
klagebehandlingen sendes vurderings-/oppgavetekst, klagers besvarelse og sensorveiledning til 
klagesensorene. Klagesensorene skal ikke ha opplysninger om karakteren.   
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(2) Krav om begrunnelse og klage over karakterfastsettelse fremsettes overfor fakultetet iht. 
gjeldende prosedyre. 
 
(3) Ved klage på karaktersetting på felles besvarelse der det gis én felles karakter (gruppe-
/prosjekteksamen) godtas ikke individuelle klager. Samtlige studenter i gruppa må samtykke og 
undertegne klagen.  
 
(4) Fremmes klage over karakteren eller formelle feil før vitnemål er utstedt, vil vitnemålet holdes 
tilbake til klagen er ferdig behandlet. Dersom vitnemål er utstedt, må det returneres til NTNU før 
klagen tas til behandling. 
 
(5) Vurderinger som etter sin art ikke kan etterprøves, eksempelvis muntlig prestasjon eller 
praksisopplæring, kan ikke påklages mht. karakterfastsetting, jf. uhl § 5-3 (5). 
 
(6) I et emne med flere delvurderinger er klageretten knyttet til den enkelte delvurdering.   
 
§ 6-3 Klage over formelle feil 
(1) Klage over formelle feil ved vurdering eller sensur behandles etter § 5-2 i uhl. Fakultet avgjør 
klagen. Hvis studenten ikke gis medhold, sendes klagen til NTNUs klagenemnd for endelig avgjørelse. 
 
(2) Ved klage over formelle feil for gruppeeksamen / oppgave, skal samtlige studenter samtykke og 
undertegne klagen.  
 
§ 6-4 Fusk eller forsøk på fusk 

(1) Fusk defineres som en opptreden i strid med NTNUs regelverk for eksamensavvikling, og som på 
en urettmessig måte kan føre til at kandidatens resultater blir vurdert bedre enn ellers.  

Eksempler på slike tilfeller: 

• benytte eller ha tilgjengelig ulovlige hjelpemidler ved den bestemte eksamen eller prøve 
• ureglementert bruk av tillatte hjelpemidler 
• presentere andres arbeid som sitt eget; plagiat, herunder manglende kildehenvisning eller 

klar markering av sitat. 
• presentere eget tidligere arbeid uten referanse; selvplagiat 
• ureglementert samarbeid mellom kandidater eller grupper 
• urettmessig å ha skaffet seg adgang til eksamen 
• på andre måter handle slik at det urettmessig kan gi fordeler ved vurderingsordningen eller 

i forbindelse med obligatoriske arbeidskrav. 
 

(2) Fusk og forsøk på fusk behandles etter § 4-7 og § 4-8 i uhl. Dette gjelder også forsettlig 
medvirkning. Følgende reaksjoner kan gjøres gjeldende:  
 
• annullering av gjeldende eksamen eller prøve jf. uhl § 4-7. 
•   utestenging fra NTNU og fratakelse av retten til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner 

under samme lov i inntil ett år jf. uhl § 4-8. 

Når det fattes vedtak om utestenging, er dette en reaksjon som kommer i  tillegg til annullering. 
 
(3) NTNUs klagenemnd fastsetter reaksjonsformen ved fusk eller forsøk på fusk. Studenter som får 
annullert eksamen etter uhl § 4-7, har kun adgang til å fremstille seg til  ordinær eksamen. 
 
Kap 7 Vitnemål og karakterutskrift 
 
§ 7-1 Vitnemål og Diploma supplement 
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(1) Vitnemål utstedes etter avsluttet grad eller yrkesutdanning eller i samsvar med studiets 
rammeplan. Fakultetet tildeler grad eller yrkesutdanning. 
 
(2) Utdanningsplanen er grunnlag for vitnemål. Vitnemål for oppnådd grad utstedes når kravene i 
utdanningsplanen er fullført.  
 
(3) Studenten kan reservere seg i inntil to semestre mot å få vitnemålet for bachelorgraden utstedt 
for å kunne forbedre karakteren i emner som inngår i graden. 
 
(4) Diploma Supplement (på engelsk) inngår som en del av vitnemålet.   
 
(5) Vitnemål utstedes normalt bare én gang for samme grad/utdanning. Vitnemålet skal gi 
opplysninger om hvilket studieprogram og hvilke emner som ligger til grunn for graden. Vitnemålet 
skal gi opplysninger om hvilket semester og år graden/utdanningen er fullført. Eventuell 
hovedkarakter angis i vitnemålet.  
 
(6) Vitnemål utstedes bare én gang. Ved tap av vitnemål kan det etter søknad utstedes duplikat. 
Dette merkes som duplikat. Rektor kan fastsette avgift for utstedelse av duplikatvitnemål. 
 
§ 7-2 Karakterutskrifter 
En student skal, etter forespørsel, få karakterutskrift over samtlige beståtte emner ved NTNU.   

 
Kap 8 Utfyllende regler og ikrafttredelse 
 
§ 8-1 Utfyllende regler 
Innenfor rammene av denne forskrift kan rektor fastsette utfyllende regler. Gjeldende utfyllende 
regler gjelder, så fremt de ikke er i strid med denne forskrift, ut studieåret 2016/2017. 
 
Rektor kan fastsette overgangsbestemmelser.  
 
§ 8-2 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2016. Fra samme dato opphører følgende forskrifter: 
 
Forskrift av 07.12.2005 nr. 1684 om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
Forskrift av 25.02.2014 nr. 239 om studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag  
Forskrift av 19.06.2012 nr. 649 om studier og eksamen ved Høgskolen i Ålesund 
Forskrift av 15.12.2014 nr. 1787 om studier, opptak og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik 
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Høringssvaret tar utgangspunkt i høring fra studenttinget datert 21.07.15, og tar for seg de sentrale 

punktene for endring foreslått av arbeidsgruppen. 

 

Tap av studierett 

Studentrådet SVT mener at det er viktig å stille seg spørsmålet om hva som er problemet med dagens 

studieforskrift for å vite hvilke endringer som er nødvendig. Studentrådet SVT har ikke erfart at det er 

et problem for NTNU at mange studenter beholder studieretten for lenge. Dersom det i realiteten er et 

problem, men som Studentrådet SVT ikke vet om, kan et strengere regelverk være å foretrekke. Når 

det er sagt, vil forslaget til arbeidsgruppen medføre et stort problem når det gjelder masteroppgaver. 

På både HF og SVT, er det et utbredt fenomen at mange utsetter levering av masteroppgaven. Mange 

av masteroppgavene ved både HF og SVT er på 60 studiepoeng. Med forslaget til arbeidsgruppen vil 

en stor andel av masterstudentene i sluttfasen av sitt masterprosjekt, miste studieretten sin like før 

levering. Det er uhensiktsmessig på flere vis. Studentrådet SVT foreslår derfor å legge til et unntak 

ved emner med over et visst antall studiepoeng, for eksempel 45. Da tillater en litt slingringsmonn 

dersom noe uforutsett skal skje. En annen løsning er å ikke ta med denne endringen. Det er fordi 

Studentrådet SVT ikke ser et behov for å gjøre en endring der det ikke oppleves som nødvendig. 

 

Permisjoner 

Dette endringsforslaget er også av typen en bør spørre seg om er nødvendig. Er det tilfellet at 

studenter tar permisjon uten grunn? Og hvis ja: Er det et problem? Studentrådet SVT vil svare nei på 

begge spørsmål ut i fra det vi har erfart. Et annet poeng er at endringen vil føre med seg mer 
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byråkratiske prosesser, og derfor mer (unødvendig) arbeid for både NTNUs ansatte og eventuelt 

andre involverte kommunale tjenester. 

 

Karakterer 

Med så mye tilfeldigheter ved sensurering av eksamen som det er i emnene ved HF og SVT, ses det 

som lite gunstig å gjøre foreslåtte endring i karaktersetting. Studentrådet SVT forstår heller ikke 

bakgrunnen for endringen på dette punktet. 

 

Adgang til ny vurdering 

Studentrådet SVT mener forslaget til arbeidsgruppen kan ha noen uheldige konsekvenser.  Ved emner 

som er nødvendige for å fullføre studieprogrammet, kan dette føre til at studenter ikke har mulighet til 

å få en grad etter å ha investert flere år på studiet. Eksempelvis hvis en stryker tre ganger i exphil kan 

en ikke få en eneste grad ved NTNU. En blir nødt til å flytte fra byen og studere en annen plass. 

Studentrådet SVT mener dette ikke er en konkurransedyktig strategi for NTNU. 

 

Oppsummering 

Jevnt over oppleves endringsforslagene til arbeidsgruppen som lite gjennomtenkte og som en 

innskrenkning av rettighetene og sikkerheten til studentene ved NTNU.  
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Ettersom Studentrådet HF ikke har fått holdt sitt første møte for semesteret, er høringssvaret sendt ut 

på intern høring blant de instituttillitsvalgte. Vi har fått en del innspill som blir tatt i betraktning i vårt 

svar.  

 

Tap av studierett 

Når det kommer til §3-4 Tap av studierett er vi sterkt uenige med det nye forslaget om å begrense 

studieretten til ett års overtid, og mangel på produksjon av studiepoeng. Paragrafen er alt for lite 

fleksibel for hva som er den reelle situasjonen til mange studenter som faktisk havner på overtid. 

Eksempelvis sykdom er en stor årsak til at mange studenter bruker lengre tid enn normalt (og SHoT 

undersøkelsen indikerer at psykiske lidelser ikke er uvanlige blant studenter), og sykdom er på ingen 

måte noen rett frem binær tilstand. Avhengig av sykdommen kan det være vanskelig å få en 

umiddelbar permisjon, og behandlingstiden- og køen kan være forferdelig lang. Vi foreslår å beholde 

to år, eller i minste fall innføre en klausul om unntak for helsemessige tilstander, ettersom mange 

sykdommer kan medføre et behov for utvidet tid som kun kan bevises i etterkant. Det er ikke slik at 

man umiddelbart kan gå ut i permisjon fordi man blir syk, det er ofte en gradvis utvikling som ikke 

manifesteres på ryddig og ordentlig vis rett før semesteret starter.  

 Videre er det et praktisk problem med å begrense studieretten til produksjonen av poeng, 

ettersom flere masteroppgaver ved vårt fakultet er på 60 studiepoeng. Å utsette innleveringen 

innebærer at man i så fall kan miste studieretten som en uintendert konsekvens, ettersom den som 

helhet er 60 poeng, og et års utsettelse vil innebære at poengene ikke blir registrert før man leverer. 
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Når det er så mange som av ulike årsaker er nødt til å utsette innleveringen med et til to semestre, 

virker det som et lite gjennomtenkt forslag som ikke tar høyde for både intenderte og uintenderte 

konsekvenser. 

 I tillegg er det et problem for mange studenter som drar på utveksling, ettersom NTNUs 

forskrifter og praksis rundt godkjenning av studiepoeng er i beste fall lite konsekvent, i verste fall 

totalt idiotisk da studenter reiser ut med en liste over forhåndsgodkjente emner, men som i etterkant 

viser seg å ikke bli godkjent av NTNU. Her kan NTNU påføre seg selv enda større skader, ettersom 

systemet ikke fungerer optimalt i utgangspunktet, og mange studenter er nødt til å ta ekstra tid for å 

opptjene de tapte studiepoengene.  

 Det er viktig å spørre seg om hva formålet med endringene er, og her virker det som formålet 

er diffust. Om formålet er å sørge for at flere studenter gjennomfører tidsnok risikerer vi å fryse ut 

studenter som har helseplager, og masterstudenter som utsetter innleveringer. Vi mener at to-års 

regelen burde beholdes, eller i minste fall burde det legges inn en klausul for retroaktiv sykemelding 

eller godkjenning av semestre, fordi slik utkastet for forskriftene er nå så er reglene for rigide, og vi 

risikerer påføre flere skader enn goder. Eventuelt kan forskriftene følge lånekassens modell for 

studielån, som ironisk nok er langt mer fleksibel.  

 

Permisjoner 

Hvis hensikten er å sørge for at flere studenter gjennomfører gradene sine på normert tid, så kan dette 

tiltaket virke. Spørsmålet er derimot om det i det hele tatt er noe problem at studenter tar permisjon?  

Hvilken konkret funksjon ønsker man å oppnå her, annet enn en arbitrær restriksjon for å «sikre» 

bedre gjennomstrømning. Videre trenger det å spesifiseres hva særskilt grunnlag innebærer. Dette kan 

potensielt gjøre det vanskeligere for studenter å ha krevende verv. Dette oppleves som en streng 

innstramming av studenters friheter til fordel for å tvinge gjennom flest mulig kandidater på kortest 

mulig tid.  

 

Karakterer 

Ettersom NTNU i stor grad benytter seg av enesensur kan dette være en forferdelig dum idé, ettersom 

kvalitetskontrollen av sensur og resultater fra begrunnelser og klageprosessen til eksamener tilsier at 

spriket mellom sensorene er tidvis stort, og karaktersettingen kan ofte være totalt arbitrær. Om NTNU 

hadde jevnt over innført felles sensur med minst to sensorer per eksamensoppgave, eller et større 

grunnlag for karaktersetting, kunne dette være et bra tiltak. Slik situasjonen er nå, så har det lite 
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praktisk formål annet enn å være streng for å være streng, og spare ressurser på å skape incentiver 

mot gjentak av eksamener. 

 

Adgang til ny vurdering 

Spøkelset til gjentaksregelen lever. Det var vel ikke mange år siden studenter sloss for å få innført det 

nåværende systemet. Som poengtert ut i den tidligere paragrafen kan dette være en dårlig avgjørelse 

på grunn av NTNUs arbitrære og vilkårlige karaktersetting. At man får flere muligheter til å 

potensielt forbedre karakterene er i og for seg greit, men en tregangers begrensning kan medføre at 

man mister godt kvalifiserte studenter som presterer å feile i enkeltemner sent i graden sin. Det er jo 

et selvfølge at studenter skal forsøke å prestere bra, og prioritere alle fag, men om man mister 

studenter som nesten har fullført en grad så gjør NTNU seg en bjørnetjeneste. Man blir jo i 

utgangspunktet bare å øke frafallet til NTNU, uten noen gode predikerte fordeler. Man skaper et 

incentiv for å  

 

Oppsummering 

Studentrådet HF stiller seg svært lite positiv til de foreslåtte endringene, da de nærmest utelukkende 

innebærer en ukritisk innskrenkning av studenters rettigheter og sikkerhet. Vi er særlig uenige når det 

kommer til paragrafen om tap av studierett, som etter vår mening aldri burde få se dagens lys da man 

kan risikere å miste studieretten på grunn av feil som ligger påvist i systemet. Forslaget om tap av 

studierett gjenspeiler ikke de praktiske utfordringene i den hverdagslige praksisen, og burde derfor 

løsnes opp gjennom eksempelvis retroaktiv godkjenning av semester grunnet sykemelding slik som 

lånekassen gjør gjennom sykestipend. Det er viktig at arbeidsgruppen tenker gjennom hva som er 

formålet med de nye forskriftene, og hva konsekvensene blir, både intenderte og uintenderte. Slik 

som det er nå risikerer NTNU å skyte seg selv i foten på flere punkter gjennom å bli for vilkårlig 

strenge bare for å skape negative incentiver for studenter som ikke gjennomfører tidsnok. 
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Høring om endring av studieforskriften ved NTNU  
 
Viser til epost av 24.7.15. fra Studenttinget ved Jone Trovåg hvor det bes om innspill til utkastet om ny 
studieforskrift ved NTNU. 
 
Høringen ble diskutert på Studentrådet for Sivilingeniørutdanningens første møte for studieåret 2015/16 
mandag 17.8.15. Grunnet at høringsfristen var like etter sommeren hadde ikke alle medlemmene anledning til 
å delta i møtet, men samtlige Siv.Ing. fakulteter var representert. 
 
Det er verdt å merke seg at studieforskriften samler mange saker SR.-Siv.Ing. har jobbet med i en årrekke og 
flere av forslagene som fremmes vil endre dagens praksis radikalt. Vi har forståelse for at endringer er å 
forvente i en fusjonsprosess, men vi mener på generelt grunnlag at det er uheldig at denne høringen kommer 
i løpet av sommerferien hvor studentene ikke er like operative som ellers i året, det er også uheldig at det ikke 
har sittet noen studentrepresentanter i gruppen som har jobbet med utkastet. 
 
Dere trekker i høringen frem flere relevante paragrafer i den nye forskriften. Vi vil også nevne kort paragraf 1-
1, Virkeområde. Samt den svært viktige paragraf 5-6 Vurdering. 
 
Her følger innspill på punktene i kronologisk rekkefølge slik de er foreslått i den nye studieforskriften. 
 
§1-1 Virkeområde. 
Det foreslås i det andre avsnittet at det for studier som har nasjonale rammeplaner skal disse ved eventuell 
konflikt med studieforskriften gå foran. 
Dette punktet støttes. For teknologiutdanningene gjelder den nasjonale rammeplanen for ingeniørutdanning 
for de treårige teknologistudiene som finnes ved dagens høyskoler, mens man for de femårige 
teknologiprogrammene ved dagens NTNU følger eget opplegg.  
Den største forskjellen er per i dag at rammeplanen for bachelorutdanningene beskriver at emnene skal være 
minimum 10 studiepoeng, mens man ved de femårige utdanningene på Gløshaugen praktiserer 7,5 
studiepoeng per emne.  
På sikt må dette ses nærmere på, men i en overgangsfase de første årene er det gunstig både for de 
femårige og treårige programmene at disse holdes nogenlunde adskilt.  
 
§3-4 Tap av studierett. 
Vi er skeptiske til innstramming fra dagens praksis. Vi mener dagens regelverk sikrer tilstrekkelig 
gjennomstrømming av studenter ved håndhevelse av 22,5 stdp regelen og at studenten kan miste 
studieretten dersom han/hun bruker mer enn to år i samme årskurs.  
Det er verdt å merke seg at dagens NTNU har en relativt stor andel av fem- og seksårige program (lektor, 
sivilingeniør/sivilarkitekt, samfunnsøkonomi, psykologi og medisin) og at man ved forslaget favoriserer en 
bachelor + master-ordning fremfor våre integrerte løp. Dagens teknologistudier ved NTNU har i denne 
sammenheng en relativt høy studentgjennomstrømning sammenlignet med tilsvarende 3+2 løp ved andre 
høyskoler og universitet. 
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Et argument som dessverre kan være vanskelig å selge inn som et formelt argument er hvilke konsekvenser 
dette vil kunne ha for studentfrivilligheten i Trondheim. 
Det vil ved det nye forslaget kunne tenkes at det vil føre til at NTNU senker sine akademiske krav i og med at 
NTNU også får en stor del av sin økonomiske bevilgning som følge av kandidatproduksjon og at man derfor 
ser behovet for å godkjenne kandidater som strengt talt burde ha vært underkjent.  
 
§3-5 Permisjoner 
Dette punktet ble ikke videre diskutert av SR.-Siv.Ing. 
 
§5-1 Karaktersystem 
Den generelle beskrivelsen som er foreslått er mye mindre omfattende enn hva dagens karakterbeskrivelse 
er for sivilingeniørstudentene. Masterstudentene i MNT-fag (matte, naturfag og teknologi) følger den 
nasjonale karakterbeskrivelsen foreslått av NRT (Nasjonalt Råd for Teknologisk Utdanning) som senere ble 
vedtatt ved NTNU. Dersom det nye forslaget skal gå igjennom må karaktersystemet utdypes i et tillegg til 
studieforskriften etter modell av dagens ”Utfyllende regler for teknologistudiet/sivilingeniørstudiet.” 
 
§5-1(6) Karaktersystem 
Forslaget til at den nye studieforskriften følger den gamle ved at det er den beste karakteren som skal være 
gjeldende, støttes. 
 
Dersom Studenttingets gjeldende politikk om at det er siste karakter som skal være gjeldende risikerer 
studentene å få karakteren F (stryk) i et fag som allerede er bestått. At studenter gjennom å investere tid og 
krefter for å skaffe seg mer kunnskap i et emne, for senere å forsøke seg til en ny vurdering, ser vi på som 
utelukkende positivt. Vi har heller ikke et inntrykk av at volumet av studenter som vil forbedre karakter er 
veldig stort, slik det fungerer i dag. Etter dagens regler er det også slik at studenten ikke har anledning til å 
forbedre karakter på utsatt eksamen (kont), så man kan ikke spekulere i at studentene ”finpusser” karakterer 
på somrene, slik ordningen er i dag.  
 
§5-6(1) Vurdering 
Punktet gjengis her i sin helhet: 
”Rett til ny/utsatt eksamen 
Dersom studenten har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen har studenten rett til å fremstille seg til 
utsatt eksamen. Studenter som strøk til siste ordinære eksamen har rett til å fremstille seg til ny utsatt 
eksamen. 
Hvis ordinær eksamen arrangeres hvert semester arrangeres det ikke ny eller utsatt eksamen. 
Studenter som ikke møtte ved ordinær eksamen uten gyldig grunn til fravær har kun adgang til neste ordinøre 
eksamen.” 
 
Vi er fullstendig imot forslaget om at ”hvis ordinær eksamen arrangeres hvert semester arrangeres det ikke ny 
eller utsatt eksamen”.  
Dersom intensjonen er å begrense antall kontinuasjonseksamener rammer dette på helt feil sted. Dette 
forslaget var oppe til diskusjon også i vår i forbindelse med FUS-sak 20/15 og 25/15.  
De emnene som har eksamen hvert semester er de store fellesfagene for de to-tre første årskursene ved 
teknologiutdanningene, noen eksempler er ex.phil, matte 3, matte 4, statistikk, mekanikk, tekled, 
termodynamikk, fysikk osv. Ordningen med utsatt/ny/kontinuasjonseksamen er til for å ivareta de svakeste 
studentene og for å muliggjøre at man som student stiller med blanke ark til et nytt studieår. Dersom forslaget 
går igjennom vil flere studenter ville måtte ta kontinuasjonseksamen i tillegg til de ordinære emnene som 
fastlegges av studieplanen. Vi frykter at dette vil føre til et markant høyere frafall blant teknologistudentene, 
som studerer ved noen av landets mest krevende studieprogram. 
 
Forslaget rammer de svakeste studentene, og det er disse studentene ordningen er til for å ivareta. 
 
§5-6(2) Vurdering 
Dette punktet er ikke diskutert av SR.-Siv.Ing. som helhet, men leder av Studentrådet for 
Sivilingeniørutdanningen, Kim Allgot, påpeker at dette punktet åpner opp kontinuasjonseksamen for alle 
studenter som ønsker å forbedre karakter i et emne. 
Dette vil trolig føre til en voldsom økning av antall kandidater som melder seg opp til eksamen utenfor 
ordinære eksamensperioder, og leder er av den oppfatning av at dette er noe verken er NTNU eller 
studentene er tjent med. Leder av SR.-Siv.Ing. tilråder derfor at dette punktet strykes fra studieforskriften. 
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§5-7(3) Eksamensrett  
Studentrådet for Sivilingeniørutdanningen ved NTNU støtter ikke at det innføres et maksimalt antall ganger 
man kan fremstille seg til vurdering i et emne. 
Dette temaet ble også diskutert i SR.-Siv.Ing. våren 2015 i forbindelse med FUS-sak 20/15 og 25/15 
vedrørende kontinuasjonseksamen. Et argument mot begrensning i antall forsøk i et emne er at 
sivilingeniørstudentene har et stort antall obligatoriske emner, slik at det i siv.ing.-programmene kan være 
vanskelig/umulig å bytte ut emner dersom antall forsøk er oppbrukt.  
Ved noen emner ved NTNU er strykprosenten høy, og ved en begrensning i antall forsøk vil dette kunne føre 
til at man må senke de faglige kravene til studentene for å få disse igjennom, dette er igjen knyttet til økonomi 
ved produksjon av studiepoeng og i siste rekke også til NTNUs bevilgning som følge av at studentene 
fullfører/blir kastet ut av studiet Mastergrad i Teknologi. SR.-Siv.Ing. mener at man ikke burde innføre regler 
som kan føre til lavere krav til studentene med tanke på faglig dyktighet.  
Siste setning i avsnittet sier at antall forsøk følger person, ikke studieretten. Det vil si at for de fleste 
sivilingeniørprogrammene ved NTNU vil man etter tre forsøk i et emne, ikke ha mulighet til å bytte over til et 
annet sivilingeniørprogram, har man for eksempel strøket i ex.phil tre ganger, vil man ikke kunne bli 
sivilingeniør. Antall forsøk burde følge studierett, ikke person. 
 
Utfyllende regler for teknologiutdanningen 
Studentrådet for Sivilingeniørutdanningen ser behov for et sett med utfyllende regler for 
teknologiutdanningene (og andre utdanninger) ved NTNU og ber om at man ikke forsøker å innføre et sett 
med regler som skal passe alle mulige studieprogrammer i alle mulige tilfeller.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kim Allgot 
Leder 
Studentrådet for Sivilingeniørutdanningen ved NTNU 
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HØRINGSSVAR.  
 

Til:  Studenttinget 
 

Fra:  Studenttillitsvalgte ved IVT 
 

Gjelder:  HØRING OM ENDRING AV STUDIEFORSKRIFTEN 
 

Saksbehandler: Jone Trovåg 
 

Dato:   Signatur:   Arkiv:  

19.08.15   PMT        39/15 

 
 

Tap av studierett (§4 i dagens forskrift, §3-4 i forslaget: 

Når det kommer til grunner til tap av studierett mener studentene ved IVT at det nye 

forslaget er veldig mye strengere for de som allerede har div. fritidsverv eller engasjerer 

seg utenfor studiet. Den generiske student vil sannsynligvis ikke merke noe til akkurat 

dette i første omgang, men så fort man får problemer vil dette være den avgjørende 

faktoren til at studenter må hoppe av studiet. Vi mener dette vil være en sakte kvelning av 

studentorganisasjoner og studentdemokratier på NTNU.  

 

Permisjoner (§7-1 i dagens forskrift, §3-5 i forslaget): 

Denne endringen mener vi vil bidra til at studentene vurderer to ganger om de 

behøver/ønsker å gå ut i permisjon. Ved en litt grundigere søknadsprosess får NTNU 

bedre kontroll over hvilke veier studentene går og hvor de forsvinner dersom de ender 

med å ikke komme tilbake.  

 

Karakterer (§30-3 i dagens forskrift, §5-1-6 i forslaget): 

At man i dag kan gå opp  til eksamen en gang til for å forbedre karakteren sin, og dermed 

få en dypere forståelse av faget, uten å engste seg for å miste en allerede god karakter ser 

studentene på som en god løsning. Vi ønsker ingen endring på dette punktet, men en 

mulighet, dersom det menes fra NTNUs hold at for mange meldes opp til eksamen en 

andre gang, er å innføre dette punktet og skremme studentene mot å prøve en gang til.  

 

Adgang til ny vurdering (§30-3 i dagens forskrift, §5-7-3 i forslaget): 

Studentene på IVT er stort sett sivilingeniører, som alle har en del grunnleggende 

fellesfag. Dersom en student ikke skulle klare disse grunnleggende fagene vil det få mye 

større virkning ved at du aldri kan bli sivilingeniør. Denne studenten har dermed ikke 
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mulighet til å bytte til noen andre siv.ing.-linjer da de alle krever de samme grunnfagene 

bestått. Vi ser at det er veldig fornuftig å sette en begrensing på antall forsøk, men 

terskelen må heves høyere enn 3 forsøk. Eksempelvis vil tre forsøk på ordinære 

eksamener, altså at kont. ikke er tellende forsøk, være en løsning vi føler vi kan støtte.  

 

To forsøk på å forbedre karakterene mener vi ikke kan gjøre opp for den negative effekten 

av kun å ha tre forsøk på å stå i faget. Selv om et fåtall studenter ville jublet over å kunne 

prøve å forbedre to ganger i faget, vil de aller fleste studentene påvirkes negativt om man 

kun har tre forsøk til å stå. Det må derfor bli IVTs standpunkt at tre forsøk er for lite. (Se 

alternativ løsning over.) 
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Høringssvar   
 
Til:  Studenttinget  
 
Fra: Studentrådet IME 
 
Saksbehandler: Jone Trovåg 
 
Gjelder: Høring om studieforskrift ved NTNU etter fusjon 
 
 

Viser til epost utsendt 24.07.15 fra Studenttinget ved Jone Trovåg hvor det bes om innspill til utkastet 
om ny studieforskrift.  
Høringen ble diskutert i Studentrådsmøtet til IME 24.08.2015 hvor alle medlemmer var til stedet. Vi 
har ikke gått svært grundig gjennom forslaget, med diskutert punkter vi mener er kontroversielle i 
forslaget, og endringer som vil påvirke mange studenter ved IME fakultetet.  

Tap av studierett (jf. §3-4) 
Studentrådet IME mener at den foreslåtte endringen om tap av studierett (jf.§3-4) er for streng og vil 
gå negativt ut over mange av IMEs studieprogram. Flere av IMEs studier regnes som å være de 
vanskeligste på NTNU og sliter allerede med høyt frafall. SR-IME mener denne endringen vil bidra 
til et enda større frafall på disse studiene. Dagens ordning er hensiktsmessig streng, en endring vil 
sannsynligvis ha stort utslag på både frafall i studier og verv i Trondheims studentfrivillighet.   

Permisjoner (jf. §3-5) 
Dette punket ble har vi ingen innvendinger på.  

Karakterer (jf. §3-1-6) 
Her mener Studentrådet IME at det burde være som i dag, at beste karakter er tellende.  
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Adgang til ny vurdering (3-gangers-regelen) (jf. §5-7-3) 
 
Denne endringen mener vi ikke er i studentenes beste. Forsøkene for å nå ståkarakter vil bli minket, 
samtidig som antall forsøk på forbedring blir potensielt økt. Vi er i mot endringen, og mener dagens 
ordning er den optimale. Ordningen med kontinuasjonseksamen er tilegnet studentene som allerede 
sliter, og på flere av IMEs studieprogram vil denne endringen ha store ringvirkninger med hensyn til 
frafall. Vi mener også at det på ingen måte vil heve kompetansen på utgåtte studenter.  
 
Viser også til at NTNU tidligere hadde en gjentaksregel men nå har gått bort fra denne.  
 
Forslaget om at antallet følger person og ikke studierett er Studentrådet IME svært imot. Ettersom det 
er mange fellesfag en må ha i både siv.ing- og bachelor-utdanningen, vil at en 3 ganger stryk i f.eks  
et fellesfag som exphil, føre til at studenten må potensielt flytte fra studentbyen Trondheim, og 
NTNU mister en potensiell siv.ing eller bachelor/master student.  
 
Vurdering (jf. 5-6(1))  
Studentrådet IME er imot forslaget om at "Hvis en ordinær eksamen arrangeres hvert semester 
arrangeres det ikke ny eller utsatt eksamen".  
Dette forslaget vil ramme de svakeste studentene hardest, fordi kontinusjonseskamen er laget for å 
ivareta disse studentene er vi imot dette forslaget.  
 
(jf. 5-6(2)) 
Studentrådet IME mener denne endringen vil ødelegge hensikten bak kontinuasjoneksamen. Kun 
studenter som har strøket i et emne, burde får en ny sjanse. Ved en slik endring ser vi at det vil skade 
kontinuasjoneksamens rykte, øke antall studenter på kont, og vi frykter at ordningen vil bli avviklet, 
noe som ville skadet studentfrivilligheten, og NTNUs læringsmiljø, betraktelig.   
 

Klaging på delvurdering  
Vi mener at endringen for å klage underveis er en god endring. Ved at klagen må registreres etter 
emnet er fullført, er mye av argumentasjonen til studenten foreldet eller glemt.  
 
Med vennlig hilsen  
 
FTVene ved Studentrådet IME  
Bendik Deraas, Hallvard Haugen, Phrida Norrhall, Signe Livgard  
 
 



 

27.08.2015  

 

 
  

Møtedato: 03.09.2015 Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 31/15     Nytt studentdemokrati for 2016 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
Studenttingets vedtekter: http://www.studenttinget.no/wp-
content/uploads/2013/02/Reglement1.pdf 
 
Arbeidsgruppa for studentdemokrati sitt foreløpige forslag til organisering for 
interimåret 2016. (Sendt til studentdemokratiet 23. juni) 
 
Metode for mandatfordeling - 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Huntington%E2%80%93Hill_method 
 
Eksempler på mandatfordeling – Ettersendes. 
 
 
 
Forkortelser og begrep 
ny-NTNU - NTNU etter at fusjonen trer i kraft 
ny-Studenttinget - Studenttinget 2016 
Arbeidsgruppa for studentdemokrati - Består av ledere og nestleder ved de respektive 
ting og parlament 
AU - Arbeidsutvalget 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

Bakgrunn for saken 
1.1.2016 trer fusjonen i kraft og det er i den anledning behov for å fusjonere de 1 

forskjellige studentorganene. Denne saken har som mål å komme frem til hvordan Ny-2 

Studenttinget skal se ut slik at Studenttinget på de neste to møtene kan gjøre de faktiske 3 

endringene i vedtektene. Arbeidsgruppa for studentdemokrati sitt foreløpige forslag til 4 

organisering for interimåret 2016 legges til grunn for diskusjonen (vedlegg 3).   5 

 6 

Det er viktig å presisere at dette handler om en midlertidig løsning for 2016. Det er Ny-7 

Studenttinget som skal utrede og bestemme hvordan det nye studentdemokratiet skal se 8 

ut på lang sikt.  9 

 10 

Prosess 11 

http://www.studenttinget.no/wp-content/uploads/2013/02/Reglement1.pdf
http://www.studenttinget.no/wp-content/uploads/2013/02/Reglement1.pdf
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Huntington%E2%80%93Hill_method
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Vår og sommer 2015: Arbeidsgruppa for studentdemokrati har i hele vår og sommer 12 

diskutert og utredet hvordan studentdemokratiet skal se ut i fremtiden. Det har kommet 13 

frem til to viktige punkter: 14 

 1 - Det opprettet et Studentting for 2016 som bygger på dagens Studenttinget 15 

 NTNU.  16 

 2 - Dette Ny-Studenttinget skal se på og vedta endelig struktur.  17 

 18 

Dette skal nå gjennomføres ved å endre vedtektene til dagens Studenttinget NTNU, 19 

nedleggelse av Studentparlamentet HiST og omgjøring av parlamentene i Gjøvik og 20 

Ålesund til stedlige studentdemokrati. 21 

 22 

For å gjøre endringer i Studenttingets reglement står det i §9 at endringer må vedtas med 23 

kvalifisert flertall (2/3) på to påfølgende møter. Endringsforslag må gjøres på følgende 24 

måte 25 
 "Forslag til endringer av reglementet skal gjøres kjent for AU senest 2 uker før det første møte de skal 26 
 behandles. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes med innkallingen." 27 
 28 

 29 

Høsten 2015: Med bakgrunn i dette tas det sikte på å vedta intensjonen i 30 

vedtektsendringene i denne saken (3. september), for så å ta for seg de faktiske 31 

vedtektsendringene på Studenttingsmøtene 23. september og 15. oktober. Samtidig som 32 

Studenttinget vedtar dette skal saken også diskuteres i de andre parlamentene.  33 

  34 

  1.11.2015 - Studentrepresentantene til styret for ny-NTNU må være valgt. 35 

 36 

 15.-22. oktober - Dato for valg av ny-Studentting og styrerepresentanter til ny-37 

 NTNU. Denne datoen er bestemt av arbeidsgruppa for studentdemokrati og kan 38 

 ikke flyttes på.  39 

 40 

 3/09, 23/09,15/10, 5/11 - Studenttingsmøter 41 

  42 

 26. november - Konstituerende møte i Ny-STi 43 

  44 

 1.1.2016 - Fusjonen trer i kraft og vi må ha et studentdemokrati. Dette er lovpålagt 45 

 (fotnote med UH-loven) 46 

 47 

Saksbehandlers vurdering 48 

Det var et mål for arbeidsgruppa at overgangen mellom 2015 og 2016 skal være sikker, 49 

og de har gått inn for å endre minst mulig. I det videre gås dagens vedtekter (vedlegg 1) 50 

gjennom kronologisk. 51 

 52 

§2 Sammensetning 53 

I dag står det fakultetene ved NTNU er valgkretser for Studenttinget NTNU. Slik det ser ut 54 

nå blir det fra 2016 slik at alle fakultetene ved HiST legges inn i NTNU som egne 55 

fakulteter1. HiG og HiÅ blir hetende Campus Gjøvik og Ålesund. Her forslås det å utvide 56 

valgkretsen til å omfavne fakulteter og campus utenfor Trondheim. 57 

 58 

                                            
1 Foreløbig organisasjonskart for Ny-NTNU 

http://www.ntnu.no/documents/1262755726/1262827395/org_kart_midlertidig_2016.pdf/e14208a0-e728-41c9-8b2f-d1d64b2f98cf
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Når det gjelder antallet medlemmer i Ny-Studenttinget og mandatfordelingen er det litt 59 

komplisert. Dagens ordning fungerer slik at man fordeler mandatene med følgende 60 

formel. 61 
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑡𝑒𝑟

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡
∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑔𝑘𝑟𝑒𝑡𝑠 62 

 63 

Dersom dette går opp slik at alle får en, så er det flott. Hvis ikke, så vet vi ikke helt 64 

hvordan det skal gjøres, for det har ikke skjedd før. Men slik det står i vedtektene så kan 65 

det gjøres ved at alle får en og så fordeles de resterende mandatene slik som før.  66 

 67 

Modell Hva Fordeler  Ulemper 

Modell 1 Ny-NTNU, 25 
mandater 

Helt rettferdig AB får ingen 

Modell 3 Ny-NTNU alle får 
en, 25 mandater 
 

Alle får en Selv om SVT nesten er tre 
ganger så stor som NT får 
SVT bare en mer 

Modell 1    

Modell 1    

Modell 1    

    

 68 

 69 

Arbeidsgruppen går inn for at Ny-Studenttinget skal bestå av 25 medlemmer. Gjøvik 70 

og Ålesund får to medlemmer hver. De resterende 21 fordeles mellom fakultetene på 71 

dagens NTNU og fakultetene på HiST etter gjeldende fordelingsnøkkel (altså etter 72 

studenttall).  73 

 74 

 75 

 76 

§4 Arbeidsutvalget 77 

Dagens fordeling av heltid og deltid samt funksjonsperode på de ulike institusjonene er 78 

skissert i tabell 1.  79 

 80 

 Heltid Periode Deltid Periode 

NTNU leder + 2 nestledere kalenderår 3 stk kalenderår 

HiST leder + nestleder skoleår 3 stk kalenderår 

HiÅ leder    

HiG leder    

 81 

Arbeidsgruppa har innstilt på at arbeidsutvalget (AU) skal bestå av sju personer på 82 

heltid og et antall deltidsstillinger. Lederne av studentparlamentene ved HiG og HiÅ 83 

er stedlige tillitsvalgte på heltid, og skal godkjennes av Ny-Studenttinget som 84 

medlemmer av AU. Nåværende leder og nestleder ved Studentparlamentet ved HiST 85 

er ansatt frem til 30.06.2016, og foreslås godkjent av studentorganet som 86 

medlemmer av AU på lik linje med med stedlig leder fra HiG og HiÅ. På det 87 

konstituerende møtet i Ny-Studenttinget skal det velges leder, nestleder og et AU-88 

medlem på heltid. Arbeidsgruppa ble ikke enige om hvordan AU-deltid skal 89 
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organiseres, men med bakgrunn i at det skal gjøres få endringer går saksbehandler 90 

for tre medlemmer. 91 

 92 

AU 2016 vil dermed se slik ut: 93 

 94 

Posisjon Institusjonsbakgrunn Periode 

Leder Ny-NTNU kalenderåret 2016 

Nestleder Ny-NTNU kalenderåret 2016 

AU-medlem 1 Ny-NTNU kalenderåret 2016 

AU-medlem 1 HiST skoleåret 15/16 

AU-medlem 1 HiST skoleåret 15/16 

Stedlig leder Gjøvik Gjøvik  

Stedlig leder Ålesund Ålesund  

AU-deltid 1 Ny-NTNU kalenderåret 2016 

AU-deltid 1 Ny-NTNU kalenderåret 2016 

AU-deltid 1 Ny-NTNU kalenderåret 2016 

 95 

I §4.4 står det at AUs medlemmer skal ha en spesifikk arbeidsinstruks for deres 96 

arbeidsområde og at endringer i denne vedtas av Studenttinget NTNU. Denne 97 

paragrafen må enten endres/strykes eller så må det vedtas nye instrukser til alle i AU 98 

unntatt leder. Saksbehandler vurderer førstnevnte til en svært dårlig løsning, da det 99 

er veldig viktig at de som begynner i 2016 har et tydelig mandat og konkrete 100 

arbeidsoppgaver. Derfor foreslås det at Studenttinget 2015 vedtar nye 101 

stillingsinstrukser på STi-møtet i oktober basert på titler og prinsipper som vedtas nå.  102 

Leder Som i dag 

Nestleder Lik ordningen på HiST, mer politisk enn en ren 
sammenslåing av fafo-nest og orgnest.  

Informasjonsansvarlig Tar på seg mye av ansvaret til dagens org-nest. 

Studentdemokratisk 
ansvarlig 

Skal ha ansvaret for å følge opp alle de lokale råd, 
utvalg og styrer samt lede arbeidet med det nye 
studentdemokratiet. 

Fag og 
forskningspolitisk 
ansvarlig 

Tar på seg mye av arbeidet til dagens fafo-nest, blant 
annet UU-møter, kampanjer og diverse utvalg.  

Stedlig leder Gjøvik Lik som i dag, minus NSO, pluss mye reise til 
Trondheim 

Stedlig leder Ålesund Lik som i dag, minus NSO, pluss mye reise til 
Trondheim 

 103 

Andre muligheter er å ha to fag- og forskningspolitisk ansvarlig i stedet for 104 

informasjonsansvarlig, men siden det i 2016 kommer til å være et stort behov for 105 



 

  

 

5 

ressurser på informasjons- og profileringsfronten anses dette som en dårligere 106 

løsning.  107 

 §5 Valg i Studenttinget 108 

Det foreslås at det velges leder, to AU-heltidsmedlem samt alle AU-deltid på 109 

konstituerende møte i Ny-Studenttinget slik som det gjøres i dag. Dersom de som i dag er 110 

i ledelsen på HiST blir valgt til en av disse, ønskes det at det velges nye på et senere 111 

møte. Saksbehandler mener det er mulig å velge disse personene på samme møte. 112 

Saksbehandler mener det er svært viktig å ha alle AU-medlemmene på plass før jul, slik 113 

at overlappen kan begynne så tidlig som mulig, og dersom Studenttinget ikke går for å 114 

supplere samtidig så burde det nye valgmøtet avholdes innen en uke.  115 

 116 

Info om vedtektskomiteen 117 

Våren 2015 ble ned nedsatt en vedtektskomite for å se på Studenttingets vedtekter. 118 

Arbeidet skal etter planen munne ut i en rapport som skal leveres i løpet av høsten. Dette 119 

arbeidet skjer parallelt med denne saken, og de konklusjoner komiteen kommer fremt vil 120 

være nyttig i arbeidet fram mot den endelige strukturen, men saksbehandler anser det 121 

som lite hensiktsmessig å inkorporere dette i denne sammenheng.  122 

 123 

Arbeidsutvalgets innstilling 124 

 Det opprettes et felles Studentorgan for hele Ny-NTNU ved navn Studenttinget 125 

NTNU. Studentparlamentene ved HiG og HiÅ fortsetter sin drift som stedlige 126 

studentdemokratier i 2016, mens Studentparlamentet ved HiST avvikles ved 127 

årsskiftet.  128 

 Studentorganet skal bestå av 25 medlemmer. Gjøvik og Ålesund får to 129 

medlemmer hver. De resterende 21 fordeles mellom fakultetene på dagens 130 

NTNU og HiST etter gjeldende fordelingsnøkkel (altså etter studenttall). Alle 131 

velges ved urnevalg som i dag.  132 

 Studenttinget benytter Huntington–Hill metoden for fordeling av mandater. 133 

 Arbeidsutvalget (AU) skal bestå av sju personer på heltid og tre på deltid.  134 

 Arbeidsutvalgets heltidsstillinger skal være leder, nestleder, 135 

informasjonsansvarlig, studentdemokratisk ansvarlig, fag- og forskningspolitisk 136 

ansvarlig, stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik. 137 

 Det skal utarbeides og vedtas stillingsinstrukser for disse posisjonene før 138 

innkallingen til konstituerende møte sendes ut. 139 

 Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal være likestilling og inkluderingsansvarlig, 140 

internasjonalt ansvarlig og læringsmiljøansvarlig. 141 

 Ved det konstituerende møtet i Studenttinget 2016 skal det velges leder, to 142 

AU-medlemmer på heltid og tre AU-medlemmer på deltid. Det gjennomføres 143 

tre valg. Stillinger fordeles på konstituerende AU-møte så snart det lar seg 144 

gjøre. 145 
 146 

 147 

 148 

Dissens fra Maria Honerød: 149 

Maria tar ut dissens på følgende punkt: 150 

«Fjerne:  151 

109-110 samt alle AU-deltid på konstituerende møte i Ny-Studenttinget slik som det 152 

gjøres i dag. 153 
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 154 

Fjerne: Alt som omhandler valg av AU-deltid 155 

Fjerne fra punkt 133: og tre på deltid.» 156 

 157 

Grunn: 158 

Ønsker ikke å velge deltidsansatte. I en omstillingsperiode som 2016 er det 159 

uhensiktsmessig med et AU på 10 stk. Et AU på 7 med den fleksibiliteten folk på 160 

heltid har vil kunne jobbe smidigere.  161 

 162 

Representanter fra Gjøvik og Ålesund vil også ha muligheten til å stille til deltid. Det 163 

er ikke praktisk gjennomførbart. Jeg mener det er prinsipielt feil å avholde et valg 164 

hvor valgte representanter ikke har mulighet til å stille.  165 

 166 

Jeg tror også at det skal være mulig å fordele arbeidsoppgavene til 3 stk på 25 167 

prosent når man utvider heltid med 2 stk på 100% i Trondheim og 1 på 100% på 168 

Gjøvik og Ålesund. 169 

 170 







Informasjonsbrev til Studentdemokratiene ved NTNU, HiST, HiG og HiÅ 

 

Arbeidsgruppa for studentdemokrati sitt foreløpige forslag til organisering for interimåret 2016. 

 

Arbeidsgruppa har jobbet sammen for å finne en felles løsning for interimåret som ivaretar lovens 

krav om et felles studentdemokrati for institusjonen NTNU fra 01.01.2016. Arbeidsgruppa har hatt 

som mål å ta utgangspunkt i eksisterende strukturer slik at vi sikrer sikker drift av 

studentdemokratiet i 2016. Oppgaven for studentdemokratiet i denne perioden blir å arbeide 

videre med og vedta en ny modell som er av mer varig karakter.  

 

Arbeidsgruppa har valgt å legge Studenttinget ved NTNU sitt gjeldende reglement til grunn for 

interimåret. Ved å gjøre noen enkle vedtektsendringer vil disse være tilstrekkelige for å kunne 

møte interimåret med et felles øverste studentorgan. Det er likevel viktig å understreke at vi 

etablerer et nytt studentdemokrati der fire ulike kulturer skal smelte sammen, noe som vil føre til 

endringer for alle. 

 

Gruppa har også vært opptatt av at i interimåret er det avgjørende at alle fire institusjoner er 

representert med heltidsstillinger i Arbeidsutvalget. Dette for å sikre at funksjoner de enkelte 

studentdemokratiene ved de forskjellige institusjonene har hatt blir ivaretatt og implementert i 

nye rutiner.  

 

 

● Det opprettes et felles Studentorgan for NTNU. Studentparlamentene ved HiG og HiÅ 

fortsetter sin drift som stedlige studentdemokratier i 2016. Studentparlamentet ved HiST 

avvikles ved årrskiftet. 

● Studentorganet skal bestå av 25 medlemmer. Gjøvik og Ålesund to medlemmer hver. De 

resterende 21 fordeles mellom fakultetene på dagens NTNU og fakultetene på HiST etter 

gjeldende fordelingsnøkkel (altså etter studenttall). Alle velges ved urnevalg som i dag. 

● Arbeidsutvalget (AU) skal bestå av sju personer på heltid og et antall deltidsstillinger. 

Arbeidsgruppa har ikke kommet til endelig konklusjon når det kommer antall 

deltidsstillinger. 

● Lederne av studentparlamentene ved HiG og HiÅ er stedlige tillitsvalgte på 100%, og 

godkjennes av studentorganet som medlemmer av AU. Nåværende leder og nestleder ved 

Studentparlamentet ved HiST er ansatt frem til 30.06.2016, og foreslås godkjent av 

studentorganet som medlemmer av AU på lik linje med med stedlig leder fra HiG og HiÅ. 

● Ved det konstituerende møtet i studentorganet skal det velges leder, nestleder og et 

AU-medlem på heltid. Konkrete ansvarsområder for de ulike vervene vil vi arbeide videre 

med. 

 

Vi vil komme tilbake til videre prosess og involvering til høsten. Ved spørsmål kan man ta kontakt 

med koordinator for arbeidsgruppa Morten Djupdal på leder@studparl.hist.no eller 95293037. 
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