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STi-sak 30/12  Oppnevning av vararepresentant til Læringsmiljøutvalget (LMU) 
Det var 21 stemmeberettigede i saken. Det skulle velges en vararepresentant.  
Ingen stilte til valg. 
 
Forslag 1:  Fremmet av Jon Mikkel Haugen (Fafonest) 
  “AU får fullmakt til å supplere vara til LMU.” 
 
Vedtak:  «AU får fullmakt til å supplere vara til LMU, enstemmig vedtatt.» 
 
 
STi-sak 31/12 Oppnvevning av representanter til Rådet for studenter med 

funksjonsnedsetteles (RFSF) 
Det var 21 stemmeberettigede i saken. Det skulle velges:  

 To faste representanter 

 To varaer 
 

Følgende stilte som faste representanter med funksjonstid tom 30.06.2013: 

 Isabel Sjåvik (på papir) 

 Anne Finstad (kun navn) 
 
Følgende stilte som vararepresentanter med funksjonstid tom. 31.12.2012: 

 Ingen 
 
Følggende stilte som vararepresentanter med funksjonstid tom. 30.06.2013: 

 Ingen 
 
Forslag 1:  Fremmet av Simon Sandvåg (STi-AU) 
  “AU får fullmakt til å supplere vara til RFSF.” 
 
Vedtak:  «Isabel Sjåvik og Anne Finstad valgt som faste representanter i RFSF ved 

akklamasjon. Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere varaene til RFSF, 
enstemmigvedtatt.» 

 
 
STi-sak 32/12 Oppnevning til Den sentrale klagenemnd 
Det var 21 stemmeberettigede i saken. Det skulle velges vara til Den sentrale klagenemd. 
 
 



Følgende stilte til valg: 

 Edvard Falch (på papir) 
 
Vedtak:  «Edvard Falch valgt til vararepresentant i Den sentrale klagenemd.» 
 
 
STi-sak 33/12 Supplering av landsstyrerepresentant til NSO 
Det var 21 stemmeberettigede i saken. Det skulle velges 4.vara til Landsstyret i Norsk 
Studentorganisasjon. 
 
Følgende stilte til valg: 

 Vilde Coward 
 
Vedtak:  «Vilde Coward valgt til 4.vara i Landsstyret i Norsk Studentorganisasjon» 
 
 
STi-sak 35/12 Endring av stillingen til Læringsmiljøansvarlig 
Det var 21 stemmeberettigede i saken.  
 

Vedtak:  «Studenttinget vedtar ny stillingsinstruks for læringsmiljøansvarlig med 

virkning fra dagens dato.» 

 

Stillingsinstruks for Læringsmiljøansvarlig 
 

Politisk 

 Se til at Studenttinget har en klart definert politikk på områder som berører læringsmiljøet 
og studiekvaliteten. 

 Vite hva denne politikken til enhver tid er. 

 Ha oversikt over de saker det arbeides med innenfor eget område og status i disse, og 
påse at de som har ansvar for sakene følges opp. 

 
Lokalt 

 Følge opp arbeidet med kvalitetssikring på NTNU. 

 Sitte i Læringsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget. 

 Sitte i Arbeidsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget. 

 Følge opp arbeidet med HMS- og avvikssystemet ved NTNU. 
 
 
STi-sak 34/12 Arbeidsprogrammet - revidering 
Det var 21 stemmeberettigede i saken.  
 
Vedtak:  «Arbeidsprogrammet enstemmig vedtatt på nytt.» 
 
 
STi-sak 29/12  Funksjonsnedsettelser og tilrettelegging 
Det var 21 stemmeberettigede i saken.  
 
Forslag til vedtak:  
 



Forslag 1: Fremmet av Carl Fredrik Tjeransen (Bakbenken) 
  Endringsforslag på linje 185 til 186: 
 “Pensumlister skal være klare og publiseres minst to måneder før 

semesterstart, slik...” 
 
Forslag 2: Fremmet av Eivind Rindal (SVT) 
  Endringsforslag på linje 182 til 183: 
 “Den interne ansvarsfordelingen mellom de ulike avdelingene må klargjøres 

og eventuelle uklarheter må også avdekkes og ryddes opp” 
 
Forslag 3: Fremmet av Madeleine Lorås (IME) 
  Tilleggspunkt på linje 193 til: 
 “Pensum må gjøres tilgjengelig på nett som videoforelesninger” 
 
Forslag 4: Fremmet av Eivind Rindal (SVT) 
  Endringsforslag på linje 188 til: 
 “Forelesningsnotater bør foreligge elektronisk en uke før forelesning der 

dette er hensiktsmessig, eller studentene ønsker det. Om nødvendig kan 
sensitiv informasjon taes ut av notatene som skal publiseres.” 

 
Forslag 5: Fremmet av Anders Rohde (IVT) 
  Endringsforslag på linje 188 (presisering av Eivinds forslag) til: 
 “..være tilgjengelig senest to virkedager før forelesning.” 
 
Forslag 6:  Fremmet av Kristine Valentinsen (IME) 
 Endringsforslag på linje 188 (presisering av Eivinds forslag) til. 

a)  Erstatte “en uke” med 2 dager 
b)  Stryke “der det er hensiktsmessig eller at studentene krever det” 

 
Forslag 7:  Fremmet av Carl Fredrik Tjeranssen (Bakbenken) 
 Tilleggsforslag på linje 186: 

“Ved manglende publisering av pensum innen fristen vil insituttet som 
tilbyr faget straffes økonomisk tilsvarende ordningen som ved for sen 
eksamenssensur.” 

   
Forslag 8:  Fremmet av Eivind Rindal (SVT) 
 Endringsforslag på linje 185-186: 

a)  “Stryke punktet” 
b)  Eller nytt punkt: “Pensumlister bør være klare 1 måned før 

semesterstart, sli at hovedlitteratur kan tilrettelegges. Dette bør også 
så langt mulig også gjelde for støttelitteratur.” 

 
Forslag 9:  Vytautas Hermansen (SVT) 
 Endringsforslag på linje 185-186 (presisering av Car Fredriks forslag): 
 Endre “to måneder” til “en måned” 
 
Forslagene ble lagt i prioritert rekkefølge ut i fra mest ytterliggående endringsgrad. Det ble 
også åpnet for endringer på endringsforslag.  
 
Følgende endringer ble vedtatt: 



Forslag 3: vedtatt 
 
Forslag 5: vedtatt 
 
Forslag 1: vedtatt 
 
Forslag 9: vedtatt 
 
Forslag 8 b, andre setning: vedtatt 

 

Vedtak:  «Om begrepet funksjonsnedsettelser mener Studenttinget NTNU at 
 

 Det skal sees helhetlig på begrepet funksjonsnedsettelser, og det skal 
inkludere både de synlige og usynlige funksjonsnedsettelsene. 

 
NTNU må være forsiktige med begrepsbruken, og det må spørres om det 
er behov for tilrettelegging, ikke nødvendigvis om man har en 
funksjonsnedsettelse, da dette kan virke stigmatiserende. 

 
Om tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser mener 
Studenttinget NTNU at: 

 

 NTNU må være tidlig ute med informasjon, slik at man på et tidlig 
stadium gir rådgivning til studenter som trenger tilrettelegging. Hele 
NTNU og systemet rundt må bidra til at informasjonen når frem til 
studentene. 

 

   Undervisningsaktiviteter må tilrettelegges slik at studenter med 
funksjonsnedsettelser på best mulig måte kan få med seg 
undervisningen og få vist det de kan i henhold til læreplanmålene. 
 

  Rådgivningstjenesten må styrkes, og vellykkede kurs og 
arrangementer må videreføres. Nye kurs og arrangementer bør 
vurderes iverksatt for grupper med funksjonsnedsettelser som ikke har 
noe alternativ i dag. 
 

  Byråkratiet i søknadsprosessen må reduseres, og det må være en klar 
linjefordeling mellom forskjellige instanser på NTNU. 
 

  Pensumlister skal være klare og publiseres minst en måned før 
semesterstart, slik at hovedlitteratur kan tilrettelegges. Dette bør også 
så langt som mulig gjelde for støttelitteratur. 
 

  Forelesningsnotater må være tilgjengelig senest to virkedager før 
forelesning. 
 

  Teleslyngeapparat skal være installert i alle auditorier der det er 
nødvendig, og foreleser skal alltid benytte mikrofoner når det er 
tilgjengelig. 
 



 Pensum må gjøres tilgjengelig på nett som videoforelesninger» 
 
STi-sak 28/12 NTNU klaget inn til LDO – diskriminering av studenter fra 

Syvendedags Adventistsamfunn 
Det var 21 stemmeberettigede i saken.  
 
Forslag til vedtak:  
 

Forslag 1:  Fremmet av Carl Fredrik Tjeransen (Bakbenken) 

Endringsforslag: 

 “Studenttinget mener at studentmassens behov som helhet skal veie 

tyngst, men at NTNU skal tilrettelegge for studenter som av religiøse 

årsaker ikke kan avlegge eksamener på gitte dager så lenge 

tilretteleggingen ikke er til ulempe for andre studenter.” 

 

Forslag 2:  Fremmet av Eivind Rindal (SVT) 

Tilleggsforslag: 

 “Studenttinget NTNU ønsker ikke å støtte klagen fra Adventiststudentene 

om fritak fra eksamen på lørdager.  

 Det er viktig at alle studenter stiller likt ved NTNU. Det er urimelig om man 

på religiøst grunnlag skal utforme NTNUs eksamenskabal.  

 Om man av religion eller andre personlige grunner ikke kan ta eksamen 

må man selv ta konsekvensene av dette.” 

 

 “Studenttinget NTNU stiller seg bak LDOs første vurdering av saken.” 

 

Forslag 3:  Fremmet av Lars Grønnestad (NT) 

Tilleggsforslag: 

 “NTNU bør sette opp en prøveordning hvor studenter sier i fra før 

eksamenskabalen legges, om at det ikke kan ha eksamen på visse dager, 

slik at en kan prøve å unngå å legge eksamen i emnene til studenten på 

gitte dager.” 

 

Alle forslag til vedtak falt. 

 

Vedtak:  «Studenttinget mener at det er studentmassens behov som helhet som må 

veie tyngst, også ved eksamensavviklingen.» 

 
_________________________________________________________________________ 

 

 
Studenttingsmøte 08/012 

Dato: 20.09.12 
 
 



STi-sak 39/12  Oppnevning av representanter til Skikkethetsnemnda 
Det var 22 stemmeberettigede i saken. 
 
Kandidater: Madeleine Lorås 
 Linn Braaten 
 
Votering: Valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak:  «Madeleine Lorås og Linn Braaten ble valgt inn i Skikkethetsnemda for 

perioden 01.01.13 til 31.12.13» 
 
 
STi-sak 36/12  Kvalitetssikring av eksamen 
Det var 22 stemmeberettigede i saken. 
 
Tilleggsforslag 1: fremmet av David Leiva Linje 132 
 «,og må ikke forekomme på eksamen med hjelpemiddelkode A» 
 
Tilleggsforslag 2:  Fremmet av Axel Holene Linje 132 
 «, med mindre det er hensiktsmessig i henhold til emnets oppbygging og 

innhold.» 
 
Tilleggsforslag 3:  fremmet av Eli Fyhn Ullern Linje 136 
 «Eksamen skal reflektere emnets læringsmål» 
 
Votering over tilleggsforslag 1: Falt, 2 for, 20 mot 
 
Votering over tilleggsforslag 2: Forslaget vedtatt 
 
Votering over tilleggsforslag 2: Enstemmig vedtatt 
 
Votering over helheten: Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: Studenttinget mener at NTNU aktivt må jobbe for å bedre kvalitetssikring 

av eksamen. Dette er avgjørende for å måle studentenes prestasjoner og 
oppnåelse av emnenes læringsmål på en god måte. Det skal utarbeide 
institusjonelle retningslinjer som fordrer at: 

 

  Alle eksamensoppgaver på NTNU skal kvalitetssikres av en kvalifisert 
fagperson som ikke er den samme som emneansvarlig. Både denne 
personen og emneansvarlig skal signere eksamen som et bevis på at 
oppgaven er kvalitetssikret før den oversendes Studieavdelingen. 

  Gjentak av tidligere gitte eksamensoppgaver må begrenses, med mindre 
det er hensiktsmessig i henhold til emnets oppbygging og innhold. 

  Referansegruppene skal evaluere eksamen. Tilbakemeldingene fra 
referansegruppene skal være med i grunnlaget for kvalitetssikringen av 
eksamen. 

  Eksamen skal reflektere emnets læringsmål 
 
 



STi-sak 37/12  Samlokalisering 
Det var 21 stemmeberettigede i saken. 
 
Tilleggsforslag 1: Fremmet av Haakon Utby, leder av NTNUI Linje: 60 
 "Ved samlokalisering av NTNU vil man også måtte erstatte den 

kapasiteten som forsvinner ved idrettsbygget Dragvoll. En større 
studentmasse ved campus Gløshaugen vil kreve at man utvider 
kapasiteten som Idrettbygget Gløshaugen nå representerer ved et nytt, 
campusnært idrettsbygg." 

 
Tilleggsforslag 2: Fremmet av Eivind Rindal Linje: 60 

«NTNU må sikre et campusnært idrettstilbud for studenter på et fremtidig 
campus.» 
 

Tilleggsforslag 3: fremmet av Jon Mikkel Haugen, FaFo Linje: 61 
 «NTNU må være med å sikre at velferdstilbudet til NTNUs studenter 

opprettholdes ved en samlokalisering.» 
 

Votering over tilleggsforslag 1: Falt, alle mot 
 
Votering over tilleggsforslag 2: Falt, 1 for, 20 mot 
 
Votering over tilleggsforslag 3: Enstemmig vedtatt  
 
Votering over helheten: Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak:  «Studentene positive til samlokalisering 

Det har aldri kommet en optimal eller langsiktig løsning til det beste for alle 
studenter og ansatte på NTNU. Det er særdeles utfordrende å arbeide med 
universitetets spesielle oppgave og ansvar som tverrfaglig universitet når vi er 
delt opp i flere leire, geografisk og politisk. En tocampusløsning som vi har nå 
er et kompromiss kjempet frem av krefter som tidligere har vært negative til 
NTNU som en felles plattform for forskning og utdanning. Tiden er nå moden 
for å ny se på samlokalisering av studenter, lærekrefter og forskningen på 
universitetet. 
 
En samlokalisering av NTNU vil være drivende for å skape en enhetsfølelse 
blant studentene. I dag er det vanskelig for studenter å ta emner på tvers av 
campus; utenomfaglige studentorganisasjoner er i dag nær sagt de eneste 
felles møteplassene vi har. Det er et ubenyttet potensial i dette, og vi går glipp 
av verdifull kompetanse og kunnskap. En samling av universitetets studenter 
gir oss felles tilhørighet, en enhetsfølelse som vil drive utdanningen framover. 
Campus Gløshaugen gir nærhet til bykjernen, samtidig som det er et eksklusivt 
universitetsområde hvor frihet råder – studentboliger og velferdsfunksjoner kan 
legges i nærheten av campus, og NTNU som en enhet kan realiseres. 
 
Det bærende premisset er at en samlokalisering ikke skal gå ut over NTNUs 
ordinære aktiviteter. Utdanning, forskning og andre viktige samfunnsoppdrag 
skal fortsette med full hastighet også under en flytting. Prosessen bør være 



gradvis, slik at midlertidige bygg, paviljonger og eksterne innleide lokaler først 
skal fases ut. Studentene ønsker at det skal 
være enklere for eksterne parter å støtte prosjekter og bygg på campus, og 
NTNU bør aktiv søke samarbeidspartnere i norsk forsknings-, nærings- og 
utdanningsliv for å finne krefter som kan bidra positivt. 
 
Det vil være en god mulighet til å oppgradere eksisterende arealer, som 
sammen med nybygg kan øke kvaliteten på læringsmiljøet på NTNU. Et 
springende punkt for studentene er at resultatet skal gi økt kvalitet i 
læringsmiljø. Dette betyr mer plass per student, ikke mindre. Bedre tilpasset 
læringssituasjon, ikke dårligere. Arealer avholdt til studenter skal bevares, og 
studentorganisasjoner skal prioriteres, slik at en samling av campus ikke vil gå 
ut over frivilligheten. Studentvekst framover er et faktum, og universitetet må 
bruke muligheten samlokalisering gir til å lage en campus med mulighet for 
vekst. 
 
En ny samlet campus skal ha naturlige møteplasser for studenter, som 
inspirerer til læring  og sosial aktivitet. Studentene ønsker å foreslå at det skal 
bygges et studentsenter, med bokhandel, studentorganisasjoner og sosiale 
møteplasser. Vi ønsker også å realisere fengseltomta sammen med 
Samfundet, slik at dette området kan brukes som en integrert del i 
studentbyen. 
 
NTNU må være med å sikre at velferdstilbudet til NTNUs studenter 
opprettholdes ved en samlokalisering. 
 
Dersom samlokalisering ikke skjer med én gang, skal NTNU kun prioritere 
ytterst nødvendige investeringer på Dragvoll, slik at investeringer der ikke 
ødelegger for et langsiktig mål om samling av hele campus. 
 
Studentene oppfordrer at hele NTNUs bredde, fra toppledelse til fagmiljøene, 
skal arbeide for en samlokalisering. Det er realiserbart, men en faktisk 
gjennomføring avhenger av at vi står sammen og sier hva som er det beste for 
oss på NTNU.” 

 
 

STi-sak 38/12  Studenttingets informasjonsstrategi 2013 - 2017 
Det var 21 stemmeberettigede under saken.  
 
Votering over helheten: Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak:  «Studenttinget vedtar informasjonsstrategien 2013-2017» 
 

_________________________________________________________________________ 
 

Studenttingsmøte 09/012 
Dato: 11.10.12 

 
 

STi-sak 39/12  Oppnevning av representanter til Skikkethetsnemnda 



Det var 14 stemmeberettigede i saken. 
 
Kandidater: Jonas Borchgrevink Madsen 
 
Votering: Valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak:  «Jonas Borchgrevink Madsen ble oppnevnt til Skikkethetsnemnda for 

2013» 
 
 
STi-sak 40/12  Veien videre til utlandet med NTNU, på 1-2-3 
Det var 14 stemmeberettigede i saken. Det kom inn 6 endringsforslag 
 
Endringsforslag:  
Forslag 2: Fremmet av Eivind Rindal 

 Stryk punkt på linje 121 – 125 

 

Forslag 4: Fremmet av Eivind Rindal 

 Bytte pkt linje 136 med punkt nr 8 i innstillingen i STi-sak 39/10 

 Det bør på hvert studieprogram tilbys et antall faste utvekslingsavtaler til 
studentene, slik at de lettere kan velge ferdige pakker i fagmiljøer som 
holder god kvalitet. Disse utvekslingsavtalene skal ha vid geografisk 
og kulturellspredning, slik at studentene har gode valgmuligheter til å 

velge hvor de vil studere.  
 

Forslag 1: Fremmet av Martin A. Stormoen Tilleggsforslag linje 143: 

 , og spørsmål rundt søknaden som angår instituttet, som f.eks 

anbefalingsbrev» 

 

Forslag 5: Fremmet av Camilla R. Solheim Endre linje 144:  

 «Skal godkjenne fagplan før, under og etter et utenlandsopphold slik at 

muligheten for normert studieprogresjon blir ivaretatt» 

 

Forslag 3: Fremmet av Eivind Rindal Nytt punkt på linje 153 

 «Alle avtaler som inngås angående forskning med andre universiteter skal 

også omhandle utveksling av studenter» 

 

Forslag 6: Fremmet av Eivind Rindal Nytt punkt etter linje 153 

 «NTNU plikter å følge opp Internasjonal seksjon med tilstrekkelige 

økonomiske ressurser, samt øremerke tilskudd til institutter og fakulteter 

som ønsker å ha mer fokus på utveksling» 

 
Votering over forslag 2: 5 stemmer for, 8 stemmer mot og 1 avholdende 
   Forslaget falt 
 
Votering over forslag 4: 5 stemmer for, 7 stemmer mot og 2 avholdende 
   Forslaget falt 



Votering over forslag 1: Enstemmig vedtatt 
 
Votering over forslag 5: 12 stemmer for og 2 avholdende 
   Forslaget ble vedtatt 
 
Votering over forslag 3: 5 stemmer for, 4 stemmer mot og 5 avholdende 
   Forslaget ble vedtatt 
 
Votering over forslag 6: 12 stemmer for, 1 stemme mot og 1 avholdende 
   Forslaget ble vedtatt 
 
Vedtak:   

 «STi-ledelsen skal ha en årlig gjennomgang av listen over tiltak i 

samarbeid med Internasjonal seksjon og AU. 

 hvert andre år skal STi se på arbeidet til IS og vurdere om nye tiltak bør 

legges til listen. 

 STi skal jobbe for å tydeliggjøre de skisserte ansvarområdene ovenfor. 

Studenten skal 

 sette seg inn i fremgangsmåten for å dra til utlandet ved hjelp av 

NTNUs informasjonssider på nett. 

 selv finne obligatoriske emner ved NTNU, og sende fagplan til godkjenning, 

 etter endt utenlandsopphold skrive en kort rapport med hvilke emner 

som ble tatt, kvaliteten (faglig og sosialt), tips og annen nyttig 

informasjon. Denne rapporten må leveres før man får 

utenlandsoppholdet godkjent.  

 Melde inn eventuelle endringer underveis i utenlandsoppholdet til 

veileder ved instituttet.  

Hvert institutt  

 skal ha tilstrekkelig antall samarbeidsavtaler og anbefalte universiteter 

tilpasset instituttenes størrelse. 

 må gi tydelig og tilstrekkelig informasjon om utvekslingsmuligheter på 

sine hjemmesider. 

 er ansvarlig for å ha en veileder med ansvar for utveksling som kan 

hjelpe studenten.  

Veileder på institutt 

 skal bistå studenten i faglige spørsmål, og spørsmål rundt søknaden 

som angår instituttet, som f.eks anbefalingsbrev 

 Skal godkjenne fagplan før, under og etter et utenlandsopphold slik at 

muligheten for normert studieprogresjon blir ivaretatt. 

Internasjonal seksjon skal 

 fortsette arbeidet med fellesveiledninger og presentasjoner av 

vertskontinent og land, men markedsføre tilbudet bedre og benytte flere 

kanaler for å nå studentene. 



 bistå studenter med praktisk informasjon og formaliteter som å skrive ut 

attester, søke stipend, planlegging og avtale. 

 ha ansvar for alle studentrapporter og vedlikeholde avtaledatabasen.  

 gi veiledere på alle institutt tilstrekkelig opplæring.  

 Alle avtaler som inngås angående forskning med andre universiteter 

skal også omhandle utveksling av studenter 

 NTNU plikter å følge opp Internasjonal seksjon med tilstrekkelige 

økonomiske ressurser, samt øremerke tilskudd til institutter og 

fakulteter som ønsker å ha mer fokus på utveksling» 

 
STi-sak 42/12  Forsering av emner 
Det var 14 stemmeberettigede i saken. 
 

Forslag 1: Fremmet av David Zhu Leiva Linje 117:  

 Stryke «på 5000 kr» osv og erstatt med «tilsvarende det som gis av 

Lånekassen når det aktuelle emnet bestås» 

 

Forslag 2: Fremmet av Eivind Rindal Linje 117:  

 endre «på 5000 kr» til «som dekker alle reelle kostnader til   

undervisningsmateriell og reise, inntil en maksgrense på 10 000 kroner» 

 

Forslag 3: Fremmet av Aslak A. Eriksen tillegg linje 119: 

 «+ eksisterende tilbud som driver med relevant rekrutteringsarbeid som 

f.eks RENATE skal involveres»  

 

Forslag 4: Fremmet av Eivind Rindal  Tillegg 111:   

  …(5) eller høyere «i angjeldende fag» tilgang til….. 

 

Forslag 5: Fremmet av Tina Jackobsen Endre linje 117 

 ….5000 kroner per elev til videre investering og utvikling av prosjektet» 

 
Votering over forslag 4: Vedtatt mot 1 avholdende 
 
Votering over forslag 5: 2 stemmer for, 10 stemmer mot og 2 avholdende 
  Forslaget falt 
 
Votering over forslag 2: 4 stemmer for, 8 stemmer mot og 2 avholdende 
  Forslaget falt 
 
Votering over forslag 1: 4 stemmer for, 8 stemmer mot og 2 avholdende 
  Forslaget falt 
 
Votering over forslag 3: Vedtatt mot 1 avholdende 
 
Votering over helheten med endringer: Enstemmig vedtatt 



Vedtak:  «Studenttinget NTNU mener at: 

 NTNU skal gi videregående elever med karakter fem (5) eller høyere i 
angjeldende fag tilgang til undervisning i realfag og 
fremmedspråk på universitetet. 

 Tilbudet skal være et prøveprosjekt i 3 år, deretter evalueres og 
eventuelt videreføres og utvides  

 NTNU er ansvarlige for forelesere og gruppelærere, lokaler og 
infrastruktur ellers på campus.  

 NTNU skal gi et stipend på 5000 kroner til elever som fullfører 
emnene. 

 Tilbudet må utarbeides i samarbeid med utdanningsmyndighetene i 
Sør-Trøndelag og eksisterende tilbud som driver med relevant 
rekrutteringsarbeid som f.eks RENATE skal involveres» 
 
 

STi-sak 43/12  Internasjonale masterprogram 
Det var 14 stemmeberettigede under saken.  
 
Forslag 1: Fremmet av Eivind Rindal Tillegg linje 99: 
 «For studenter som i utgangspunktet følger en «ikke internasjonale» 

master, men av grunner som fag kombinasjon og det at studenten skriver 
oppgaver på Engelsk, kan studenten søke om dokumentasjon på dette 
med tanke på et internasjonalt arbeidsmarked» 

 
Votering: 12 stemmer for og 2 avholdende – vedtatt 
 
Helheten:  Enstemmig 
  
Vedtak:  Studenttinget mener at NTNU må:  

  Utarbeide en policy for bruken av internasjonale masterprogrammer.  

  Tydeliggjøre hva som skiller de internasjonale masterprogrammene fra de 
ordinære masterprogrammene i studieprogrammenes læringsmål. Her er 
gevinsten av å være en del av et internasjonalt miljø sentral. 

  Definere en andel av norske studenter på de internasjonale 
masterprogrammene. Hvis man har lave søkertall blant norske studenter 
kan denne andelen senkes.  

  Språkkunnskapene til studenter og ansatte må kvalitetssikres, og tilbudet 
om språkopplæring må utvides. 

  Studenter som ikke følger et Internasjonalt masterprogram, men som 
allikevel har fag og oppgaver på engelsk, må få søke om dokumentasjon 
på dette. Dette med tanke på et internasjonalt arbeidsmarked 

 
 

STi-sak 41/12  Ordning for utviste studenter 
Det var 14 stemmeberettigede under saken.  
 
Votering: Enstemmig  
  



Vedtak:  «Studenttinget NTNU støtter SAIHs initiativ til opprettelsen av ordningen 
for utviste studenter. Studenttinget mener også at NTNU skal være en 
aktiv pådriver for en slik ordning»  

_________________________________________________________________________ 
 
 

Studenttingsmøte 10/012 
Dato: 01.11.12 

 
 
STi-sak 45/12  Innstilling av representant til FUS 
Det var 19 stemmeberettigede i saken. 
 
Kandidater: Martine Firing 
 
Votering: Valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak:  «Martine Firing ble innstilt til FUS for året 2013 ved akklamasjon» 
 
 
STi-sak 44/12  Regnskap Fadderutvalget 2012 
Det var 19 stemmeberettigede i saken. 
 
Votering: Enstemmig 
 
Vedtak:  «Regnskapet godkjennes med små justeringer når den siste fakturaen 

kommer inn» 
 
 
STi-sak 46/12  Innstilling av representanter til FUL 
Det var 19 stemmeberettigede i saken. 
 
Kandidater: Oda Stamsrud 
 Line Willersrud 
 
Votering: Valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak:  «Oda Stamsrud og Line Willersrud ble innstilt til FUL for året 2013» 
 
 
STi-sak 49/12  Valg av representant til LMU 
Det var 19 stemmeberettigede i saken. 
 
Kandidater: Eivind Rindal 
 Camilla R. Solheim 
 
Votering: Camilla R. Solheim 8 stemmer 
 Eivind Rindal  11 stemmer 
 
Vedtak:  «Eivind Rindal ble valgt inn i LMU for året 2013» 



 
Varakandidater: David Zhu Leiva 
 
Votering: valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak: «David Zhu Leiva ble valgt inn som vararepresentant til LMU for perioden 

2013» 
 
 
STi-sak 48/12  Valg av ledelse til Fadderutvalget 2013 
Det var 19 stemmeberettigede i saken. 
 
Lederkandidater: Linn Blumenthal  
 Nicholas Lund  
 Blanke    
 
Votering: Linn 6 
 Nicholas 11 
 Blanke 2 
 
Vedtak:  «Nicholas Lund ble valgt inn som leder av Fadderutvalget 2013» 
 
Nestlederkandidater: Linn Blumenthal 
 
Votering: valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak:  «Linn Blumenthal ble valgt inn som nestleder  av Fadderutvalget 2013» 
 
 
STi-sak 47/12  Innstilling av representant til Den Sentrale Klagenemnd 
Det var 19 stemmeberettigede i saken. 
 
Kandidater: Jon Mikkel Haugen 
 
Votering: Valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak:  «Jon Mikkel Haugen ble innstilt til Den Sentrale Klagenemnd for året 

2013» 
 
Varakandidater: Vegard Gavel-Solberg 
 
Votering: valgt ved akklamasjon 
    
Vedtak:  «Vegard Gavel-Solberg ble innstilt som vara til Den Sentrale Klagenemnd 

for året 2013» 
 

_________________________________________________________________________ 

 
 
 



Studenttingsmøte 11/012 
Dato: 22.11.12 

 
 

STi-sak 53/12  Dannelsesemner ved NTNU 
Det var 19 stemmeberettigede i saken. 
 
Forslag 1: Fremmet av Eivind Rindal Endring i linje 114: 

 Endre «et dannelsesemne» til «dannelsesemner» 

 

Forslag 2: Fremmet av Eivind Rindal Linje 119-118 Endring:  

 «Det skal være obligatorisk for alle NTNU studenter å ta emner som øker 

dannelse og tverfagligforståelse. Utover noen basis emner skal det også senre i 

graden være mulig å ta yterligere dannelsesemner» 

 

Forslag 3: Fremmet av Martin A. Stormoen Tillegg etter linje 119: 

 «Emnet skal gi et innblikk i historiske hendelser som belyser 

problemstillingen innenfor fagområdet» 

Forslaget ble trukket 

  

 

     Forsalg 4: Fremmet av Jon Mikkel Haugen Tillegg etter linje 119 

 «Emnet skal gi et innblikk i historiske hendelser som belyser 

problemstillinger innenfor et tematisk satsningsområde» 

   

Votering over forslag 1: 10 stemmer for, 8 mot og 1 avh  

 Forslaget ble vedtatt 

 

Votering over forslag 2: Falt mot 2 stemmer 

 

Votering over forslag 4: Forslaget ble vedtatt 

 

Votering over helhet med endringer: Enstemmig vedtatt  

 
Vedtak:   

  «Studenttinget ønsker en prøveordning hvor man utvikler et 
dannelsesemner fra NTNUs tematiske satsningsområder, innen 2014 

  Dannelsesemne skal ha fokus på å fremme studentenes 
refleksjonsevne og gi dem nye perspektiver på de store utfordringene 
samfunnet står ovenfor. 

  Emnet skal være frivilling og åpent for alle, og kunne erstatte 

studentenes perspektiv- eller komplementæremne. 

  Emnet skal gi et innblikk i historiske hendelser som belyser 

problemstillinger innenfor et tematisk satsningsområde» 

 



 
STi-sak 51/12  Felles læringsmål ved NTNU 
Det var 19 stemmeberettigede i saken. 
 
Forslag 1: Fremmet av Simon Sandvåg og Martin Stormoen Endring linje 183: 

 «For at studentene på NTNU skal kunne måles ut i fra felles læringsmål, 

mener Studenttinget at:» 

 

Forslag 2: Fremmet av Eivind Rindal Nytt punkt etter linje 211:  

 «NTNU skal gjøre studenter fra alle fagmiljøer i stand til, etter endt 

utdanning, å velge og starte egen virksomhet. Fagspesifikt 

entreprenørskap skal være en mulighet innen alle studieprogram på 

NTNU.» 

TRUKKET 

 

Forslag 3: Fremmet av Eivind Rindal Nytt punkt etter linje 211: 

 «NTNU må legge til rette for studentdrevet forskning og innovasjon, og 

stimulere studentenes nysgjerrighet og stolthet» 

 

Forslag 4: Fremmet av Jon Mikkel HaugenNytt punkt etter linje 211 

 «Alle studenter ved NTNU skal etter endt studie ha generell kompetanse 

innen entreprenørskap og innovasjon» 

 

Forslag 5: Fremmet av Morten Holthe Nytt punkt etter linje 211: 

 «NTNU må legge til rette for at det gis en innføring i studentdrevet 

forskning, innovasjon og entreprenørskap innenfor studentenes 

studieområdet/fagområde, og stimulere til nysgjerrighet» 

 

Forslag 6: Fremmet av Andreas Kosmo Nytt punkt etter linje 211: 

 «NTNU bør kunne legge til rette for at studenter fra alle fagmiljøer kan 

gjøres i stand til å bedrive entreprenørvirksomhet. Dette kan gjøres ved å 

tilby et valgfritt emne innenfor innovasjon og entreprenørskap som er 

tilrettelagt for alle fagbakgrunner» 

 
Votering over forslag 1: Forslaget ble vedtatt 
 
Votering over forslag 4: Forslaget falt mot 6 stemmer 
 
Votering over forslag 5: Forslaget ble vedtatt 
 
Votering over forslag 3: Forslaget falt mot 1 stemme 
 
Votering over forsalg 6: Forslaget falt mot 2 stemmer 
 
Votering over helheten med endringer: Vedtatt 
 



 
Vedtak:   
 «For at studentene på NTNU skal kunne måles ut i fra felles læringsmål, 

mener Studenttinget at: 

 Alle studenter som utdannes ved NTNU skal ha kunnskaper og ferdigheter 
utenfor sitt eget fagområde, gjennom for eksempel Eksperter i Team, 
komplementære emner, perspektiv- og dannelsesemner. 

 Alle studenter skal ha en innføring i metode. Metoden må defineres innenfor 
konteksten til sitt eget fagområde, og den må sees i sammenheng med andre 
fagområder. 

 Alle studenter skal ha tilbud om dannelsesemner i sitt studieløp. 

 Alle studenter skal etter endt studie se anvendbarheten av kunnskapen og 
ferdighetene til har tilegnet seg.  

 NTNU må satse mer på den unike muligheten universitetet har til å jobbe 
tverrfaglig. Dette må komme til syne både utad under profilerings- og 
rekrutteringsarbeid, men også innenfor utdanning i form av kurs, emner og 
andre satsninger. 

 NTNU må se etter nye muligheter for reel tverrfaglighet både på utdannings- 
og forskningssiden. 

 NTNU må satse mer på opplevd praksis gjennom flere og tettere samarbeid 
med arbeidslivet nasjonalt, og spesielt lokalt, også på bachelornivå. 
NTNU skal utvikle og forbedre tilbudene som finnes for arbeidslivsrelevans, 
men også se etter nye muligheter. 

 NTNU må legge til rette for at det gis en innføring i studentdrevet forskning, 
innovasjon og entreprenørskap innenfor studentenes 
studieområdet/fagområde, og stimulere til nysgjerrighet" 

 
 Knut Jørgen Vie ble valgt inn som sette KK 
 
 
STi-sak 50/12  Etiske retningslinjer for NTNU 
Det var 19 stemmeberettigede i saken. 
 
Forslag 1: Fremmet av Eivind Rindal Etter linje 181: Nytt punkt,  
 NTNU bør også synliggjøre etiske standpunkter i møte med ekstrene 

 partnere og  institusjoner. 
 
Votering over forslag 1: Vedtatt 
 
Votering over helheten med endringer: Vedtatt 
 
Vedtak:   

 «Studenttinget NTNU mener at NTNU skal vedta etiske retningslinjer 
som inneholder krav til innkjøp og leverandører på følgende områder: 
1) Tvangsarbeid 
2) Fagorganisering/ kollektive forhandlinger 
3) Barnearbeid 
4) Diskriminering 
5) Brutal behandling 
6) Helse, miljø og sikkerhet 



7) Lønn 
8) Arbeidstid 
9) Regulære ansettelser 
10) Marginaliserte befolkningsgrupper 
11) Miljø 
12) Korrupsjon 
13) Ledelsessystem hos leverandører 
14) Folkeretten og krigshandlinger 

 Studenttinget NTNU mener at NTNU skal melde seg inn i Initiativ  for 
 etisk handel. 

 NTNU bør også synliggjøre etiske standpunkter i møte med 
 eksterne partnere og institusjoner» 

 
 
STi-sak 55/12  Boligsituasjonen for internasjonale studenter 
Det var 19 stemmeberettigede i saken. 
 
Forslag 1: Fremmet av Jirka Konietzny Endre punkt 1 til:  
 «NTNU må respektere og ta hensyn til taket på internasjonale studenter, 

satt av VT og SiT, i SiTs studentboliger når det tas opp internasjonale 
studenter» 

 
Forslag 2: Fremmet av Eivind Rindal Linje 62 nytt punkt:  
 «NTNU må gjøre mer for at en større andel av utvekslingsstudentene blir 

tatt opp på vårsemester.» 
 
Forslag 3: Fremmet av Eivind Rindal Linje 62 nytt punkt:  
 «NTNU må ikke gjennom sin promotering gi falske forhåpninger eller 

forventninger knyttet til boligtilgang, eller gi inntrykk av at det eksisterer en 
boliggaranti ut over tak over hode tilbudet.» 

 
Votering over forslag 1: Vedtatt 
 
Votering over forslag 2: Vedtatt 
 
Votering over forslag 3: Vedtatt 
 
Votering over helheten med endringer: Vedtatt 
 
Vedtak:   

«Studenttinget mener at: 

 NTNU må respektere og ta hensyn til taket på internasjonale studenter, 

satt av VT og SiT, i SiTs studentboliger når det tas opp internasjonale 

studenter  

 NTNU bør ta hensyn til boligsituasjonen i Trondheim og må regulere 

omfanget av opptak av internasjonale studenter med hensyn til dette 

 NTNU skal, ved Internasjonal seksjon, hjelpe internasjonale studenter 

som kommer til byen bla annet med å finne egnet bolig - inkludert alle 

nødvendige krav og tiltak som f.eks. anskaffelse av D-nummer. 



Internasjonal Seksjon må få flere resurser for å kunne hjelpe alle 

internasjonale studenter i oppstartsperioden (hhv. august/september, 

januar/februar)  

 Markedsføring om boligtilbudet og pris-situasjon generelt i Norge og 

Trondheim må gjøres kjent for alle internasjonalestudenter som er tatt 

opp ved NTNU 

 NTNU må gjøre mer for at en større andel av utvekslingsstudentene blir 

tatt opp på vårsemester 

 NTNU må ikke gjennom sin promotering gi falske forhåpninger eller 

forventninger knyttet til boligtilgang, eller gi inntrykk av at det eksisterer 

en boliggaranti ut over tak over hode tilbudet» 

 

 

STi-sak 52/12  Stillingsinstrukser Studenttinget NTNU 
Det var 19 stemmeberettigede i saken. Nytt forslag lagt i bordet ble stemt inn å legge til grunn 
 
Forslag 1: Fremmet av Eivind Rindal Linje 9: Endre siste setningen til:  

 «Styrerepresentantene deltar på møter i AU, men har ikke stemmerett, 

styrerepresentantene er ikke bundet av vedtak gjort i STi eller AU.» 

 

Forslag 2: Fremmet av Eivind Rindal Linje 26: Endre siste setningen:  

 «Ledelsen skal ikke og, AU bør unngå å opptre som privatpersoner i 

media, med mindre annet er avklart med ledelsen. Styrerepresentantene 

oppfordres til å ha en ryddighet i media og ikke uttale seg på vegene av 

STi uten at dette er avklart med leder.» 

 

Forslag 3: Fremmet av Eivind Rindal Linje 28-35: Endre hele punktet til: 

 «Ledelsen i STi skal representere alle NTNUs studenter og fronte STis 

vedtatte politikk utad, andre verv og posisjoner som kan utfordre ledelsens 

integritet og troverdighet kan være skadelig for STis renomet utad. 

Personer valgt til ledelsen i Studenttinget bør før valg klargjøre hvilken 

verv de innehar fra før og være åpne om dette. Det er ikke heldig om 

ledelsen har flere hatter, derfor bør den enkelte vurdere å frasi seg andre 

verv og forpliktelser for å unngå uheldig rolleblanding. Verv som ikke 

kompromiterer rollen som leder eller nestleder i Studenttinget er å anse 

som uproblematisk, men disse bør gjøres kjent for AU.» 

  

Forslag 4: Fremmet av Madeleine Lorås Linje 28-35 (endring) 

 «Personer valgt til ledelsen i STi skal klargjøre hvilke verv de har og være 

åpen om dette. Verv som ikke komprimiterer med rollen de har i STi er å anse 

som uproblematiske, men bør gjøres kjent for STi» 

 

Forslag 5: Fremmet av Kristine Valentinsen Endre i linje 34:  

 bytte ordet «leder» med «Studenttinget» 



 

Forslag 6: Fremmet av Anja Ziolkowski Endringsforslag linje 34: 

 Endre «leder» med «arbeidsutvalget» 

 

Forslag 7: Fremmet av Eivind Rindal Linje 42:  

 legge til ”personlige” før kampsaker 

 

Forslag 8: Fremmet av Eivind Rindal 88 nytt punkt:  

 «- ha arbeidsgiveransvar for og daglig oppfølging av styrerepresentantene 

den del av tiden de arbeider for STi.» 

 

Forslag 9: Fremmet av Anders Rohde Endre linje 156 til: 

 «å holde politikken på sitt område oppdatert» 

 

Forslag 10: Fremmet av Eivind Rindal Linje 184, stryke punktet 

 

Forslag 11: Fremmet av Anders Rohde Tillegg til linje 229: Nytt punkt  

 «delta på AUs møter med tale- og forslagsrett» 

 

Forslag 12: Fremmet av Eivind Rindal 229 nytt punkt:  

 «skal ikke uttale seg på vegene av Studenttinget, eller om den interne 

saksgang i studenttinget før vedtak fattes.»  

 
Votering over forslag 1: Vedtatt med 10 stemmer for, 2 stemmer mot og 7 avh 
 
Votering over forslag 2: Vedtatt med 11 stemmer for 
 
Votering over forslag 3: Falt mot 6 stemmer 
 
Votering over forslag 4: Vedtatt 
 
Forslag 5 og 6 falt som følge av forslag 4 
 
Votering over forslag 7: Vedtatt 
 
Votering over forslag 8: Vedtatt med 11 stemmer for 
 
Votering over forslag 9: Vedtatt 
 
Votering over forslag 10: Falt mot 2 stemmer 
 
Votering over forslag 11: Vedtatt 
 
Votering over forslag 12: Vedtatt med 9 stemmer for, 3 mot og 7 avh 
 
Votering over helhet med endringer: Enstemmig vedtatt 
 



Vedtak:   

«Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU 

Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 

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

øverste lovpålagte organ. Studenttinget NTNU representerer og ivaretar studentenes interesser ovenfor 

rektoratet ved NTNU og Norsk Studentorganisasjon (NSO). 

Studenttinget fremmer studentenes interesser i alle relevante fora. For at Studenttinget skal være relevant 

har alle medlemmer et ansvar for å fremme saker, diskutere saker med medstudenter og være aktive i 

offentlige debattfora.  

Arbeidsutvalget (AU) består av tre (3) studenter på heltid, og tre (3) studenter på deltid. Ledelsen består av 

leder, organisatorisk nestleder og fag- og forskningspolitisk nestleder. AU har som oppgave å representere 

STi mellom møtene. AU innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for STi og deres innstilling blir lagt til 

grunn ved votering på STi-møtene. AU kan vedta hastesaker, saker som er delegert gjennom tidligere vedtak 

i STi og saker de mener det ikke er nødvendig å ta opp med ett fulltallig Studentting. Styrerepresentantene 

deltar på møter i AU, men har ikke stemmerett. Styrerepresentantene er ikke bundet av vedtak gjort i STi 

eller AU.  

Alle medlemmer av AU skal skrive under på en arbeidskontrakt. 

Arbeidsutvalget 
AU har et ansvar for at Studenttinget NTNUs politiske meninger blir fremmet for ledelsen ved NTNU, 

administrasjonen, studentene, NSO og media.  

Arbeidsutvalget skal, hvis det ikke er gyldig grunn til fritak: 

 Delta på alle STi-møter. 

 Delta på alle AU-møter. 

 Delta på oppstartsseminaret i januar/februar og motivasjonsseminaret i august/september,  

 Delta på overlappshelgen i januar med nytt arbeidsutvalg 

 Delta på immatrikuleringen av de nye studentene i august 

 Delta under valgukene 

 

Media 
Som Studenttingets representant er leder den som skal skape god kontakt med media, og sørge for at 

Studenttingets synspunkter er kjent blant studentene, NTNU, kommunen og på nasjonalt nivå. Leder skal 

allikevel oppfordre og legge til rette for at Studenttingsmedlemmer og resten av AU kan gå i media med sine 

kampsaker. Ledelsen skal ikke, og AU bør unngå å opptre som privatpersoner i media, med mindre annet er 

avklart med ledelsen. Styrerepresentantene oppfordres til å ha en ryddighet i media og ikke uttale seg på 

vegne av STi uten at dette er avklart med leder. 



Ledelsen og styrerepresentantene 
Personer valgt til ledelsen i STi skal klargjøre hvilke verv de har og være åpen om dette. Verv som ikke 

komprimiterer med rollen de har i STi er å anse som uproblematiske, men bør gjøres kjent for STi 

Generelt 
Stillingsinstruksen for Studenttinget skal avklare hvordan oppgavene og pliktene til Studenttinget er fordelt. 

Arbeidsutvalget kan velge å fordele oppgavene forskjellig fra stillingsinstruksen, men Studenttinget skal da 

informeres. Ved større endringer av oppgavefordelingen må dette vedtas av Studenttinget. 

1. Studenttingets medlemmer 

 har et ansvar for at deres personlige kampsaker blir fremmet i løpet av året 

 har et ansvar for å få innspill fra studentene på saker som skal diskuteres i STi 

 har et ansvar for å møte godt forberedt til møter, slik at de kan delta i, og forme debatten 

 har et ansvar for å skape og delta i debatter i det offentlige rom 

 skal bidra til profilering av valget til neste års Studentting i minst tre (3) timer 

 skal hjelpe til på immatrikuleringen ved behov 

2. Leder 

2.1 Representasjon 

Leder har som hovedoppgave å være Studenttingets representant, både i interne og eksterne organer. 

Leder har det overordnede ansvaret for Studenttinget, og skal derfor: 

2.1.1 Generelt 

 vite hva Studenttinget NTNUs prinsipper er, og sørge for at de er kjent blant STis medlemmer 

 til enhver tid være oppdatert på alle politiske områder som angår studentene ved NTNU 

 til enhver tid være oppdatert på alle saker det arbeides med i studentdemokratiet 

 til enhver tid ha oversikt over STis politikk 

2.1.2 NTNU 

 møte i dekanmøtene 

 følge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk sammen med nestlederne 

 følge opp saker som tar for seg NTNU sin organisasjon, interne reglement og forskrifter sammen med 

nestlederne 

 være tilgjengelig for studenter som ønsker å kontakte Studenttinget NTNU 

 delta på møter med studiedirektøren 

 ha jevnlige møter med leder av DION sammen med nestlederne 

 følge opp utdanningspolitisk arbeid ved NTNU sammen med fag- og forskningspolitisk 

nestleder 

 følge opp organisatorisk politikk ved NTNU sammen med organisatorisk nestleder 

 påse at ansvaret for de ulike politiske områdene blir ivaretatt av de respektive AU-

medlemmene 



2.1.3 Lokalt 

 være Studenttingets kontakt opp mot Velferdstinget 

 være Studenttingets kontakt mot det resterende studentdemokratiet i Trondheim 

 sitte som fast medlem i Trondheim Studentråd 

 sitte som fast medlem i Dialogforum for helhetlig by- og campusutvikling 

2.1.4 Nasjonalt 

 være leder for medlemslaget i NSO 

 knytte og følge opp kontakter ved andre universiteter og nasjonale organisasjoner 

 til enhver tid holde seg oppdatert om hva det arbeides med av saker av interesse nasjonalt 

2.1.5 Økonomi- og personalansvar 

 ha ansvaret for at økonomien er i henhold til økonomireglementet 

 ha personalansvar for konsulentene, AU-medlemmene og valgte i Studenttinget 

 gjennomføre medarbeidersamtaler med AU-medlemmene 

 følge opp og legge til rette for utvikling av kompetanse av AU-medlemmene 

2.1.6 Planlegging og rapportering 

 ha ansvaret for langsiktig planlegging og rapportering 

 ha ansvaret for at erfaringer blir overført til neste års Studentting 

 ha ansvaret for å utarbeide årsrapport 

 ha arbeidsgiveransvar for, og daglig oppfølging av, styrerepresentantenen i den del av tiden de 

arbeider for STi 

3. Organisatorisk nestleder 

3.1 Organisasjon 
Organisatorisk nestleder har det organisatoriske og administrative ansvaret i Studenttinget, og skal 

derfor: 

3.1.1 Studentdemokratiet 

 følge opp og koordinere arbeidet i studentdemokratiet ved NTNU, særlig studentrådene 

 arbeide med utviklingen av gode strukturer og rutiner blant studentrepresentantene på fakultets- og 

instituttnivå, for å sikre informasjons- og kompetanseflyt 

3.1.2 Studenttinget 

 være leder av Studenttingets valgstyre, og organisere Studenttingsvalg og styrevalg 

 koordinere arbeidet internt i arbeidsutvalget 

 være den daglige kontakten mellom Studenttinget og arbeidsutvalget 

 ha ansvaret for å følge opp NTNUs organisatoriske politikk 

3.1.3 NTNU 

 representere Studenttinget i utvalg som tar for seg organisatoriske og administrative endringer ved 

institusjonen 

 sammen med leder følge opp saker som tar for seg NTNUs organisasjon, gradsforvaltning, reglement 

og forskrifter 

 delta på møter med studiedirektøren  

3.1.4 Informasjonsarbeid 

 bidra i Studenttingets informasjonsarbeid 

 koordinere ansvar for profilerings- og rekrutteringsarbeid 



 holde Studenttinget orientert om aktuelle saker i media gjennom sosiale medier 

 utarbeide infomateriell  

 gjøre innholdsmessige oppdateringer på sosiale medier og hjemmesider 

 legge til rette for blesting av valg til råd, verv og utvalg som Studenttinget innstiller til 

3.1.5 Stedfortreder og ansvar 

 hvis leder ikke er i stand til å utføre sitt virke over lenger tid, ha ansvaret for at leders plikter blir 

fordelt og ivaretatt. Dette skal gjøres i samarbeid med resten av AU.  Studenttinget skal informeres 

om hvordan ansvarsfordelingen blir 

 være leders stedfortreder 

 ved leders eller fag- og forskningspolitisk nestleders fravær være vara i dekanmøtene 

 være leders vara i Trondheim Studentråd og i Dialogforum for helhetlig by- og campusutvikling 

 være leders stedfortreder i velferdssaker og kontakten til Velferdstinget 

4. Fag- og forskningspolitisk nestleder 

Utdanningspolitisk 
Fag- og forskningspolitisk nestleder har det fagpolitiske ansvaret i Studenttinget, og skal derfor: 

4.1 Studentdemokratiet 

 arrangere formøter for Utdanningsutvalgets møter 

 bidra sterkt til Studenttingets fag- og forskningspolitikk  

4.1.2 NTNU 

 ha ansvaret for å følge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk 

 følge opp arbeidet som skjer i Utdanningsutvalget og underliggende organ 

 følge opp sakene som det skal jobbes med nedover i studentdemokratiet, og sørge for at de blir 

behandlet på rett instans 

 delta på dekanmøtene 

 delta på møter i Utdanningsutvalget 

 følge opp NTNUs arbeid med forskningspolitikk 

4.1.3 Nasjonalt 

 følge opp utdanningspolitisk arbeid som skjer ved andre universiteter og i nasjonale organisasjoner 

 følge opp arbeid som gjøres med implementering av relevante reformer i nasjonale fora 

4.1.4 Internasjonalt 

 skal i samarbeid med internasjonalt ansvarlig i AU, vite hvilken politikk som påvirker norsk 

utdanningspolitikk 

 følge opp og holde seg oppdatert på hva som skjer i europeiske og internasjonale utdanningsfora 

 delta på SUNTU og SEFI-møter av interesse 

 delta på Nordteks årlige konferanse 

5. AU-medlemmene på deltid 

5.1 Generelt 
AU-medlemmene har ansvaret for: 

 å drive det politiske arbeidet innenfor sitt område fremover 



o ha en god forståelse for Studenttingets politikk innenfor sitt område 

o på første STi-møte hvert semester legge frem en plan for semesteret 

o skal selv skrive minst en (1) sak i semesteret 

o skal selv komme med minst fem (5) forslag til saker i løpet av funksjonsperioden 

o å holde politikken på sitt område oppdatert 

 at Studenttinget er representert i nasjonale komiteer og utvalg innenfor AUs ansvarsområder 

 å skrive erfaringsdokument når året er omme 

 å ha overlapp med de nye AU-medlemmene 

 å få relevant politikk på dagsorden i råd, verv og utvalg som medlemmene sitter i 

AU-medlemmene skal ha følgende hovedansvarsområder: 

 Internasjonalt ansvarlig 

 Læringsmiljøansvarlig 

 Likestillings- og inkluderingsansvarlig 

Studenttinget skal informeres om hvem av AU-medlemmene som har ansvar for hvilke områder. 

Det er forventet at AU-medlemmene jobber minst 10 timer per uke utenom STi-møter, hvor 8 av disse 

skal være på Studenttingskontoret. Dette er for å vise tilstedeværelse og å sikre god kontakt med 

ledelsen, men også for å lettere få hjelp og innspill fra andre i studentdemokratiet. AUs medlemmer kan 

også arbeide med andre prosjekter og interesseområder, så lenge dette er avklart med ledelsen. 

AUs ansvarsområder kan endres hvis Studenttinget finner dette ønskelig, og det skal da vedtas på et 

Studenttingsmøte. 

5.2 Internasjonalt ansvarlig 
Internasjonalt ansvarlig skal fronte Studenttingets internasjonal politikk utad, og skal derfor: 

5.2.1 Lokalt 

 delta på ISU-Trondheim sin generalforsamling 

 holde kontakt med ISU, SAIH, ISFiT og andre internasjonale studentgrupper av interesse 

 holde kontakt med internasjonal seksjon gjennom jevnlige møter med leder for internasjonal 

seksjon 

 ha ansvaret for årlig gjennomgang av listen over tiltak i STi-sak 40/12 ”Veien videre på 1-2-3” 

5.2.2 Nasjonalt 

 delta på SAIHs vår- og høstsamlinger 

 ha kontakt med internasjonal komité i NSO 

 ha kontakt med andre internasjonalt ansvarlige studenter som er av interesse 

5.3 Læringsmiljøansvarlig 
Læringsmiljøansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på læringsmiljø og HMS utad, og skal derfor: 

5.3.1 Lokalt 

 følge opp arbeidet med kvalitetssikringen av læringsmiljøet ved NTNU 

 sitte i læringsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget 

 sitte i arbeidsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget 

 følge opp arbeidet med HMS- og avvikssystemet ved NTNU 

 følge opp problemene som kommer frem av læringsmiljøundersøkelsene 



 følge opp problemene som kommer frem av studentenes helse- og trivselsundersøkelse 

5.3.2 Nasjonalt 

 ha kontakt med andre læringsmiljøansvarlige studenter som er av interesse 

5.4 Likestillings- og inkluderingsansvarlig 
Likestillings- og inkluderingsansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på likestilling og inkludering 

utad, og skal derfor: 

5.4.1 Lokalt 

 sitte som medlem i NTNUs sentrale likestillingskomité 

 sitte som medlem av Rådet for studenter med funksjonsnedsettelser 

 følge opp problemene som kommer frem av læringsmiljøundersøkelsene 

 følge opp problemene som kommer frem av studentenes helse- og trivselsundersøkelse 

5.4.2 Nasjonalt 

 ha kontakt med andre likestillings- og inkluderingsansvarlige studenter som er av interesse 

6. Styrerepresentantene 

Styrerepresentantene jobber 2/3 for Studenttinget. De skal ikke fronte Studenttingets politikk i styret, 

men fungere som konsulenter for den daglige ledelsen. I dette legges at de er med å drifte STi i daglige 

oppgaver. De skal derfor gjennom stillingsprosenten i Studenttinget: 

 være tilgjengelig for og i kontakt med studentene på NTNU 

 være medlemmer av Studenttingets valgstyre 

 være med å arrangere seminarer, og ha egen bolk for fakultetstillitsrepresentantene 

 skrive minst en (1) egen politisk sak for Studenttinget i semesteret 

 bistå ledelsen i saksskriving og innhente bakgrunnsinformasjon ved behov 

 skrive valgsaker og organisatoriske saker for Studenttinget 

 ha ansvar for tavler og skjermer som Studenttinget disponerer 

 arrangere kampanjer i samarbeid med organisatorisk nestleder 

 bistå administrativt ved behov 

 ha god og jevnlig kontakt med fakultetstillitsrepresentantene 

 møte sammen med en i ledelsen på studentrådsmøtene så langt det er mulig 

 holde studentdemokratiet orientert om saker som kommer opp i styret 

 holde studentdemokratiet oppdatert på hva som skjer i styrene ved andre universiteter 

 arbeide for positiv oppmerksomhet om NTNU som universitet - nasjonalt og internasjonalt  

 delta på AUs møter med tale og forslagsrett 

 skal ikke uttale seg på vegne av Studettinget, eller om den interne saksgangen i Studenttinget 

NTNU, før vedtak fattes» 

 

 
STi-sak54/12  Studieprogramporteføljen 
Det var 18 stemmeberettigede i saken. 
 
Forslag 1: Fremmet av Eivind Rindal Nytt punkt først: 



 NTNU skal være et sterkt nasjonalt og internasjonalt breddeuniversitet 
med overordnet fokus på tverrfaglighet og med tydelig faglig profil på de 
ulike studieprogrammene. 

 
Forslag 2: Fremmet av Simon Sandvåg  Endring linje 202 
 «Nivået og størrelsen på fagmiljøet» 
 
Forslag 3: Fremmet av Eivind Rindal  
 Stryke punkt på linje 207 
 
Forslag 4: Fremmet av Eivind Rindal Nytt punkt:  
 Ny studieprogram bør fortrinnsvis bygge på etablerte fagmiljøer og 

fremme NTNUs hovedprofil som teknisk naturvitenskaplig og/eller 
tverrfaglig universitet 

 
Forslag 5: Fremmet av Eivind Rindal Nytt punkt:  
 NTNU skal ikke stase på korte profesjonsløp 
 NTNU skal ikke utvide porteføljen på lavere gradsnivå.  
 
Forslag 6: Fremmet av Andreas Kosmo Nytt punkt 
 «NTNU må fortsatt opprettholde de klassiske fag som gjør NTNU til et 

universitet i navnet» 
 
Votering over forslag 1: Vedtatt 
 
Votering over forslag 2: Falt mot 3 stemmer 
 
Votering over forslag 3: Falt mot 1 stemme 
 
Votering over forsalg 4: Falt mot 1 stemme 
 
Votering over forslag 5 del 1: Falt mot 3 stemmer 
 
Votering over forslag 5 del 2: Falt mot 3 stemmer 
 
Votering over forslag 6: Falt mot 4 stemmer 
 
Votering over helheten med endringer: Enstemmig vedtatt  
 
Vedtak:   

«Studenttinget NTNU mener at NTNU kontinuerlig må jobbe for å utvikle 
sin studieportefølje for å ha et så godt tilbud som mulig til sine studenter. 
NTNU skal være et sterkt nasjonalt og internasjonalt breddeuniversitet 
med overordnet fokus på tverrfaglighet og med tydelig faglig profil på de 
ulike studieprogrammene. Både for opprettelse, nedleggelse, og 
kontinuerlig evaluering av studietilbudet er det viktig at NTNU har en klar 
politikk på hva slags kriterier som bør være tellende.  
 

 Et kriterium er ikke nok for en evaluering, og kriteriene må sees   



 på som en helhet. Studenttinget NTNU mener at disse kriteriene skal 
 være: 

o Nivået på fagmiljøet 
o Emnets/studiets egenart og selvstendige bidrag i norsk og   

 internasjonal kunnskaps- og samfunnsutvikling 
o Fagmiljøets knutepunkter med andre fagmiljøer på NTNU 
o Emnets/studiets samfunnsnytte og relevans 
o Emnets/studiets pedagogiske nivå 
o Emnets/studiets innehar innovasjonselementer 

 NTNU må rasjonalisere sin studieprogramportefølje på bakgrunn    
av kriteriene over. Dette for å ha ressurser til å øke kvaliteten på 
studietilbudet vi ønsker å ha 

 Det må bli strengere krav til opprettelse av nye studieprogram» 
 

 
_________________________________________________________________________ 

 


