
 

 

 1 

Promoteringsstrategi for 2 

Studenttinget NTNU 3 

 4 

NTNU har 39700 studenter, hvorav 33500 av disse studerer i Trondheim, 3800 i 5 
Gjøvik og 2300 i Ålesund. Med nesten 40000 studenter å representere er synlighet 6 

og kommunikasjon med studentmassen viktigere enn noen gang. Det overordnede 7 
målet med denne strategien er at den jevne student på NTNU skal vite hva 8 
Studenttinget jobber med, hvordan man kan engasjere seg og hvordan 9 
valgprosessene er organisert. 10 

 11 

Ny nettside: 12 

Arbeidsutvalget skal opprette en arbeidsgruppe som skal se på hvordan nettsiden til 13 
Studenttinget kan forbedres og komme med en bestilling til ny nettside som skal 14 

være oppe til semesterstart 2017. 15 
Nettsiden skal være universelt utformet og på den måten sikre tilgjengelighet for alle 16 

NTNUs studenter, på alle vanlige plattformer. Nettsiden skal også, så snart som 17 
mulig, være tilgjengelig på engelsk. 18 
 19 

Sosiale medier: 20 

Sosiale medier er den enkleste måten å nå ut til studentmassen på, derfor ønsker vi 21 

å ha et større fokus på hvordan vi bruker sosiale medier og hvordan disse kanalene 22 
kan brukes best mulig. Et overordnet mål her er å nå 10000 følgere på Facebook. 23 

Andre aktuelle sosiale medier vi kan benytte oss av i større grad er snapchat og 24 
twitter. Her kan små videosnutter på snapchat være en fin måte å vise hva 25 
Studenttinget gjør på en daglig basis.  26 
 27 

Valg: 28 

Studenttinget skal oppnå en valgoppslutning på minimum 30 prosent. For å oppnå 29 
dette skal Studenttinget:  30 

 Stå på stand på alle NTNUs campus. 31 
 Jobbe aktivt opp mot studentmediene. 32 
 jobbe for at linjeforeninger, studentråd, Samfundet, NTNUi og andre 33 

studentforeninger bruker sine kanaler for å spre informasjon om valg og 34 

rekruttere kandidater. 35 
 Samarbeide med kommunikasjonsavdelingen på NTNU og jobbe for å bruke 36 

NTNUs kommunikasjonskanaler. 37 
 Alle Studenttingets medlemmer skal aktivt promotere valget. 38 
 Bruke Samfundet som debattarena. 39 

 40 

    Immatrikulering: 41 



 

 

    Under immatrikuleringen er det viktig å være synlig. Studenttinget skal: 42 

 Gå i dialog med kommunikasjonsavdelingen på NTNU om synlighet fra 43 
scenen under immatrikuleringen. Og samarbeid med NTNU om de første 44 
ukene.  45 

 skal, i samarbeid med studentdemokratiet være innom alle nye kull på NTNU, 46 

presentere studentdemokratiet og informere studentene om sine rettigheter og 47 

plikter på NTNU. 48 

 Stå på stand på alle NTNUs campus 49 
 Samarbeide med studentmediene om promotering 50 

 samarbeide med studentkanaler som arrangerer og organiserer fadderukene 51 
 52 

Tilstedeværelse i offentligheten: 53 

Studenttinget skal, sammen med Studentersamfundet, Studentmedier og andre 54 

studentorganisasjoner, arrangere og delta i debatter og arrangement om aktuelle 55 

politiske tema. Med dette ønsker vi å 56 

 belyse saker som er viktige både i studentpolitikken og ellers i samfunnet. 57 

 aktivt rette oss mot personer som ikke allerede er engasjert i, eller vet så mye 58 
om studentdemokratiet. 59 

 øke Studenttingets fysiske tilstedeværelse i NTNUs studiebyer. 60 

 øke studenttingets tilstedeværelse i studenters liv. Studenttinget skal være en 61 

naturlig del av den politiske studiebyen. 62 

 Løfte fram diskusjoner og interne uenigheter i Studenttinget i offentligheten. 63 
 64 

 65 

 66 

 67 

 68 


