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STi-sak 32/13 Revidering av Arbeidsprogrammet 2013 
 
Vedtak: 

Arbeidsprogram for Studenttinget 2013 
 
Studenttingets arbeidsprogram definerer de politiske prioriteringer Studenttinget har i  
løpet av året 2013. Det er ikke et årshjul, og arbeidet kan fordeles utover perioden.  
Arbeidsprogrammet er først og fremst rettet mot Studenttingets arbeidsutvalg, men det  
oppfordres til at også Studenttingets representanter tar tak i punktene.  
Arbeidsprogrammet blir revidert om et halvt år. 
 

Utdanning 

Studenttinget skal være med å sette en utdanningspolitisk dagsorden på NTNU, som  
bidrar til å øke gjennomstrømningen og til at NTNU dekker det samfunnsbehovet som  
kreves. 

• Studenttinget skal jobbe for at NTNU tar tak i kvalitetssikringen ved tellende 
vurderinger. 

• Studenttinget skal jobbe for digitalisering av undervisningen, samt mer varierte 
undervisnings- og vurderingsformer. 

• Studenttinget krever at NTNUs ansatte skal holde et høyt pedagogisk nivå. 
 

Læringsmiljø og rammevilkår 

Studenttinget skal ha en sterk stemme i arbeidet med læringsmiljøet og rammevilkårene  
fordi dette påvirker både utdanningskvaliteten og trivselen blant studenter på campus. 

• Studenttinget skal jobbe for en samlokalisering av campus Dragvoll og campus 
Gløshaugen, og at det skal skje på Studenttingets premisser. 
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• Studenttinget skal jobbe for at alle studenter skal ha god tilgang på 
lesesalsplasser, både på bachelor- og masternivå. 

• Studenttinget skal jobbe for at ForVei skal tilbys alle førsteårsstudenter, og gjøres 
tilgjengelig for alle studenter uavhengig av hvilke fakultet de tilhører. 

• Studenttinget skal jobbe for at NTNU er et universelt utformet universitet. 
• Studenttinget skal jobbe for å standardisere videoforelesninger ved NTNU. 
• Studenttinget skal jobbe for at NTNU tar tak i kvalitetssikringen i fag og tellende 

vurderinger og at studenter får bedre tilbakemeldinger på arbeidet sitt. 
• Studenttinget skal kjempe for at NTNU skal legge til rette for at alle studenter har et 

godt psykososialt læringsmiljø. 
 

Likestilling og tilgjengelighet 

Studenttinget skal jobbe for at prinsippet om lik mulighet til utdanning skal være gjeldende  
i en hver situasjon på NTNU, uavhengig av barrierer knyttet til funksjonsnedsettelser,  
etnisk bakgrunn, religion, kjønn, nasjonalitet, legning, språk og sosial bakgrunn. 

• Studenttinget skal følge opp arbeidet med tilrettelegging for studenter med 
funksjonsnedsettelser. 

• Studenttinget skal jobbe for å sikre større grad av likestilling i akademia som ikke 
går ut over kvaliteten i studier og forskning. 

• Studenttinget skal gjennomgå og påvirke NTNU sin politikk på dette området samt 
bruken av kjønnspoeng. 

 

Internasjonalisering 

Studenttinget skal jobbe for en god internasjonaliseringspolitikk som sørger for at det å  
komme som internasjonal student til NTNU er en fin og positiv opplevelse. Studenttinget  
skal jobbe med at prosessen for utveksling fra NTNU tydeliggjøres, slik at terskelen for  
utveksling blir lavere. Politikken skal bidra til å gjøre NTNU internasjonalt fremragende og  
attraktiv for en internasjonal søkermasse. 

• Studenttinget skal jobbe for at NTNU legger til rette for internasjonale studenter, 
slik at kvaliteten på utdanningen og studietiden blir sikret. 

• Studenttinget skal følge opp internasjonal seksjon sitt arbeid med å skape en jevn 
fordeling av inn- og utvekslede studenter. 

• Studenttinget skal jobbe for videreutvikling av NoW for norskkurs trinn 2 og 3 hvis 
evalueringsundersøkelsen viser positive resultater, Sti skal også jobbe for at det 
innføres språkkurs for norske studenter skal på utveksling. 

• Studenttinget skal jobbe for en enklere søknadsprosess for utveksling til andre 
universiteter. 

 

Forskning 

Studenttinget skal være representert i de ulike fora på NTNU hvor forskning er et sentralt  
tema. Vi skal være med å sette dagsorden for NTNUs forskningspolitikk. 
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• Studenttinget skal jobbe for at forskningen på NTNU kommer studentene til gode, 
ved at utdanningen er forskningsbasert og ved at forskningen spres til studentene. 

• Studenttinget skal jobbe med å se på muligheten for forskerlinjer på andre 
studieretninger enn de eksisterende tilbud 

• Studenttinget skal påse at forskningen ved NTNU skal spisses. 
• Studenttinget skal følge opp arbeidet på NTNUs tematiske satsningsområder og 

sørge for at disse gjelder for fagområder på alle fakulteter. 
• Studenttinget skal ta en aktiv del i utformingen av modeller som sørger for at 

studentene blir inkludert i forskningsmiljøene tidlig i studieløpet. 
 

Studentmedvirkning og studentfrivillighet 

Studenttinget skal gjennom sitt arbeid sørge for at studentenes stemme blir hørt i alle  
aktuelle saker på NTNU, og for at studentfrivilligheten har sin plass i Trondheim som  
studentby. 

• Studenttinget skal sørge for at studenter ved NTNU blir inkludert i 
medvirkningsprosesser og at vi har reell medvirkningskraft. Dette gjelder også 
ansettelsesprosesser på fakultet og institutt. 

• Studenttinget skal arbeide med at studenter tar del i kvalitetssikringen av alle 
emner gjennom at referansegruppearbeidet styrkes, og at referansegrupper 
implementeres i alle emner, dette innebærer også at Studenttinget påser at 
konklusjonen av referansearbeidet følges opp og at negative emneevalueringer får 
konsekvenser. 

• Studenttinget skal jobbe for at NTNU legger til rette for studentfrivillighet, og for at 
NTNU verdsetter arbeidet som gjøres både for det faglige og det sosiale miljøet for 
studentene. 

 

Nasjonalt og regionalt 

Som medlemslag i Norsk studentorganisasjon skal Studenttinget være med å påvirke  
nasjonal og regional studentpolitikk som angår studenter ved NTNU. 

• Studenttinget skal samarbeide med studentdemokratier på andre 
utdanningsinstitusjoner som et ledd i å utvikle Studenttinget. 

• Studenttinget skal jobbe med en felles kampanje med studentparlamentene ved 
UiO og UiB. 

• Studenttinget skal jobbe for å påvirke de politiske partiene lokalt og nasjonalt, 
spesielt opp mot høstens stortingsvalg, og sette studentpolitikk på dagsordenen 
lokalt» 
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STi-sak 31/13  Revidering av Informasjonsplanen 2013 
Vedtak: 

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

Ansvarsfordeling  

Leder 

Leder har det overordnede medieansvaret, og er den som hovedsakelig skal uttale 
seg til media om Studenttingets mening i saker. Leder har også ansvaret for 
offentlige representasjon. 

Organisatorisk nestleder 

Organisatorisk nestleder har overordnet ansvar for profileringsarbeid, spesielt med 
vekt på nettsidene, sosiale medier og infoskjermene. Organisatorisk nestleder har 
også ansvar for gjennomføringen av valgene, de store årlige arrangementene og 
utsending av pressemeldinger. 

Fag- og forskningspolitisk nestleder 

Fag- og forskningspolitisk nestleder har ansvar for den faglige kontakten med 
studentdemokrati utenfor Trondheim.  Fag- og forskningspolitisk nestleder skal særlig 
bidra til å gjøre politikken forståelig og allment tilgjengelig.  

Deltidsmedlemmer av arbeidsutvalget 

Medlemmene i arbeidsutvalget skal hjelpe leder i mediesaker innenfor sitt 
ansvarsområde. Medlemmene skal også bidra i profileringsarbeidet . 

Studenttingsmedlemmene 

Alle studenttingsmedlemmer skal bidra til at studentdemokratiet er synlig, og kan 
bruke media fritt. Ledelsen, arbeidsutvalget og styrerepresentantene skal bistå 
medlemmene med dette arbeidet. Studenttingsmedlemmene skal også delta i 
profileringsarbeidet som beskrevet videre i dette dokumentet. Alle 
Studenttingsmedlemmer har et ansvar for selv å profilere seg som tillitsvalgt for 
medstudenter på eget fakultet 
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Styrerepresentantene 

Styrerepresentantene skal i sitt konsulentarbeid for studenttinget bistå der det trengs. 
Spesielt i forbindelse med stands og samarbeidet med studentrådene og de 
tillitsvalgte.  

Kontinuerlig arbeid 

Det kontinuerlige arbeidet er delt inn i fire deler etter hvem arbeidet er rettet mot.  

Studentene  

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

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

• Studenttinget skal bli mer synlig blant studentene gjennom flere stands og et 
mer åpent kontor, også utenfor de tunge profileringsperiodene.  

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

• Det skal lages en informativ videosnutt til bruk i profileringsarbeidet. 
• Nettsiden skal oppdateres før og etter hvert studenttingsmøte. 
• Infoskjermer skal oppdateres før hvert studenttingsmøte med møtetidspunkt, 

møtested og aktuelle saker. 
• Det skal ligge et årshjul på nettsidene med verv som skal fylles, samt en 

oversikt over hvem som sitter i ulike verv. Denne skal oppdateres fortløpende.  
 

Studentdemokratiet  

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

• Studenttingsledelsen skal følge samarbeidsavtalen med studentrådene og 
Velferdstinget. 

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

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

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

 

Samarbeid med beslutningstakere 

Studenttinget skal gjennom samarbeid med lokale politikere og sitt medlemskap i 
Norsk studentorganisasjon være med å sette utdanning på dagsorden. 
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• Studenttingsledelsen skal fortsette å utfordre partiene og lokale politikere på 
utdanningspolitikk, spesielt opp mot stortingsvalget på høsten.  

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

 

Informasjon for internasjonale studenter 

Det er viktig for Studenttinget å ha god kontakt med internasjonale studenter. 
• Studenttinget skal samarbeide med internasjonal seksjon rundt spredning av 

informasjon om studentdemokratiet.  
• Informasjon som ligger på studenttinget.no skal være på engelsk der det 

gjelder internasjonale studenter.  
• Profileringsmateriell i forbindelse med immatrikuleringen skal også finnes på 

engelsk. 
 

Faste arrangementer 

Valg til Velferdstinget 

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

Styrevalget 

Styrevalget i år finner sted i uke 16 og kandidatfrist er i uke 12. Organisatorisk 
nestleder er leder av valgstyret, som i tillegg består av styrerepresentantene.  

• Styrevalget skal promoteres med plakater, valgavis, flyers og annet 
valgmateriell.  

• Det skal arrangeres en åpen utspørring av styrekandidatene  
• Valgstyret skal jobbe for en presentasjon av styrekandidatene i 

Universitetsavisa, Under Dusken og dusken.no.  
• Valgstyret skal jobbe for å bedre valgsiden 
• Valgkomiteen skal bistå med kandidatkontakt. 
• Alle medlemmer av Studenttinget skal bidra til profilering av valget.  

 

Studenttingsvalget 

Kandidatfristen for å stille til Studenttinget er i slutten av oktober, valget 
gjennomføres i november og konstituerende møte er i november. 

• Studenttingsvalget skal promoteres med plakater, valgavis, flyers og annet 
valgmateriell, samt bruk av forelesninger 

• Det skal jobbes for å forenkle valgsystemet 
• Alle medlemmer av Studenttinget skal skaffe minst én kandidat til 

studenttingsvalget. 
• Studentrådene bistår med kandidater til valgene. 
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• Alle medlemmer av Studenttinget skal bidra til profilering av valget 
 

Immatrikulering 

Under immatrikuleringen skal Studenttinget være synlige på stand sammen med 
Velferdstinget og studentrådene. Til immatrikuleringen må det finnes 
profileringsmateriale og informasjonsmateriale om studentdemokratiet. Studenttinget 
skal også ha informasjon spesielt rettet mot fadderne, både på Dragvoll og 
Gløshaugen, og internasjonale studenter. Studenttinget skal også være representert 
på Øya på organisasjonspresentasjonskvelden. 

• Studenttinget skal samarbeide med linjeforeningene og studentrådene om 
informasjon til de nye studentene på forskjellige fakultet. 

• Stands på Gløshaugen ved immatrikuleringen og på Kom-i-gang-dagen, og på 
Dragvoll under vrimledagen. 

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

• Studenttinget skal ha informasjon på trykk i fadderhåndboka  
• Studenttinget skal presentere Studenttinget under mottaksmøtet for 

internasjonale studenter. 
 

Studentdemokratisk dag 

Dette er et tiltak for å synliggjøre arbeidet og møte studenter ansikt til ansikt. Dette 
gjennomføres en gang i måneden på varierende campus. En gang i semesteret skal 
det samarbeides med det lokale studentdemokratiet om et større arrangement, med 
et overordnet tema.  

Endringer i informasjonsplanen 

Hvis Studenttingets ledelse ikke finner at det er økonomisk og tidsmessig forsvarlig å 
gjennomføre alle punkter i informasjonsplanen skal Studenttinget informeres om 
dette. 
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STi-sak 33/13  Resolusjon – manglende fokus på skikkethet ved NTNU 
 
Vedtak: «STi vedtar på følgende meningsinnhold: 
Studenttinget NTNU mener det er bekymringsfullt at skikkethetsarbeidet ved NTNU 
ikke er systematisk nok. Vi krever at den sentrale skikkethetsnemnda blir et 
oppegående organ og at det finnes lett tilgjengelig informasjon gjennom en 
internettside om nemndens leder og medlemmer samt informasjon om hva skikkethet 
er, prosedyrer for melding av skikkethetsaker og tilgang til Forskrift for 
skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Det er viktig at skikkethetsvurderingen 
foregår løpende – også utenfor praksis.” 
 

STi-sak 34/13 Supplering av Kontrollkomiteen 
 
Vedtak: «Saken ble utsatt» 
 

STi-sak 35/13  Oppnevning til Rådet for studenter med funksjonsnedsettelse 
(RFSF) 

 
Vedtak: «Nana Aanderaa og Merete Falck ble oppnevnt som faste 
representanter til RFSF fram til 30.06.14. AU fikk fullmakt til å oppnevne 
vararepresentanter“» 
 
 

Studenttingsmøte 08/13 
19.09.2013 17:15 

 

STi-sak 34/13  Supplering av Kontrollkomiteen  
Michel Bohnenblust ble valgt til nytt medlem av KK ved akklamasjon. 
 

STi-sak 36/13 Studenttingetsbudsjettprioriteringer 
Vedtak:  «Studenttinget vedtar følgende punkter i prioritert rekkefølge til NTNUs 
budsjett for 2014: 
 

1. NTNU må finansiere ForVei slik at det blir et fullverdig tilbud for alle 
studenter ved universitetet. 

 
2. NTNU må sikre tilstrekkelige ressurser slik at alle kvalifiserte søkere 
til Norskkurs får delta på dette. 
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3. NTNU skal opprette et fond på én million kroner som fagmiljøer kan søke på for å 

opprette stillinger for forskningsassistenter for studenter som er på det 
1. eller 2. året i sitt studieløp.”   

 
4. NTNU skal finansiere Multimediesenteret for å møte behovet for 
digitaliserte undervisningsverktøy.” 

 

STi-sak 37/13 Publisering i åpne kanaler ved NTNU 
Vedtak:  Studenttinget om open access: 
 

• All offentlig finansiert forskning bør gjøres gratis tilgjengelig gjennom prinsippet om 
Open Access. NTNU har et ansvar som offentlig norsk universitet å bidra med den 
globale kunnskapstilgangen. 

• NTNUs publiseringsfond skal videreføres og utvides 
• NTNU skal jobbe for å støtte et nasjonalt publiseringsfond finansiert av UHR. 
• NTNU skal jobbe for at Open Access-tidsskrift i større grad enn i dag blir en del av 

det ordinære tellekantsystemet for publikasjonspoeng. 
 
 

Studenttingsmøte 10/13 
10.10.2013 17:15 

 

STi-sak 38/13 Obligatoriske øvingsoppgaver og koking 
 
Vedtak:  

• «Studenttinget NTNU mener at arbeidsbelastningen for en student med normert 
progresjon på 30 sp per semester skal ligge på 40 timer i snitt per uke, inkludert 
forelesinger, obligatoriske oppgaver og selvstudier av aktuell litteratur. 

• I studieprogram der studentene har en stor mengde obligatoriske oppgaver, må 
emnene koordineres slik at antallet oppgaver er overkommelig. 

• Det obligatoriske opplegget med regelmessige innleveringer må opprettholdes og 
videreutvikles, da Studenttinget ser nytten av flere obligatoriske oppgaver, slik at 
det oppfordres til en kontinuerlig læringsprosess. 

• Emneansvarlig må legge opp obligatoriske oppgaver slik at de tilføres noe nytt for 
hvert år. Det er uholdbart at obligatoriske oppgaver kopieres ukritisk, slik at 
løsningsforslag og sensurveiledning fritt kan publiseres og brukes om igjen. 

• Studentassistentene må bli gitt god nok opplæring, slik at de kan gi tilstrekkelig 
veiledning til studentene  

• NTNU må kommunisere tydeligere hva man legger i begrepet ”koking”, og hva det 
er som defineres som juks. 

• NTNU må se mer aktivt til andre universiteter vi kan sammenligne oss med for å 
finne alternative måter å gjennomføre obligatoriske oppgaver på 
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• Obligatoriske oppgaver som tilbys må ha en sterk relevans med læringsmålene i 
emnet. 

• NTNU bør se tilbake til det som ble påpekt i rapporten fra Steinbach-utvalget i 
2008, og ta i bruk med oppdaterte og moderne undervisningsmetoder. 

• Alle obligatoriske oppgaver som utformes skal leveres med en veiledning som gir 
hint til hva man skal gjøre om man står fast på en oppgave, der det er 
hensiktsmessig 

• NTNU bør evaluere nye former for obligatoriske oppgaver, og  
hvis det viser seg at disse er bedre enn de gamle, så bør disse innføres i det obligatoriske 

oppgaveopplegget 
• NTNU bør bevilge incentiver til pilotprosjekt i fag hvor emneansvarlig ønsker å 

restrukturere og modernisere øvingsopplegget» 
 

STi-sak 39/13  Rekrutteringsstrategi 
Vedtak: Studenttinget NTNU mener at 

• rekrutteringsstrategien skal bidra til å realisere NTNUs visjon: Kunnskap for en 
bedre verden – Internasjonalt fremragende 

• NTNU må iverksette flere målrettede tiltak, samt kartlegge og støtte 
eksisterende tiltak 

• kjønnspoeng er ikke et godt rekrutteringstiltak og bør ikke brukes 
• studentaktiv forskning, forskerlinjer og fokus på god forskningsformidling er 

gode tiltak for å rekruttere studenter til PhD. 
• NTNU bør starte rekrutteringen allerede på ungdomskolen med informasjon til 

elever og rådgivere for å hjelpe elever i å ta informerte utdanningsvalg. 
• NTNU må på en realistisk måte formidle det institusjonen er god på i 

rekrutteringsarbeidet. 
• NTNU må sørge for at studiebeskrivelsene er presise og realistiske i sin 

fremstilling av studiet. Dette gjelder også studieprogramnavn  
• NTNU må forbedre egenprofilering, gjennom blant annet tradisjonelle og 

sosiale medier, profileringseffekter og formidling utad og egne nettsider. 
• NTNU må bidra med midler sentralt, slik at fakulteter med dårligere økonomi 

også får muligheten til å drive god og spisset rekruttering 
• det overordnede rekrutteringsarbeidet skal koordineres og gjøres sentralt, 

spisset rekrutteringsarbeid skal foregå lokalt. 
• NTNU må sørge for å ivareta Trondheims gode rykte som studieby. NTNU må 

samarbeide tett med UKA, Samfundet og NTNUi som ledd i 
rekrutteringsstrategien.  

• NTNU må jobbe for en jevn kjønnsfordeling ved alle studieprogram 
• det må kommuniseres tydeligere hvilken egen innsats og kvalitetskultur som 

forventes av studenter ved NTNU 
• NTNU skal fortsette å rekruttere de beste elevene fra videregående skole 
• NTNU bør utlyse en rekrutteringskonkurranse mellom linjeforeningene 
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STi-sak 43/13  SAIH-tierne 
Vedtak: 
Studenttinget mener at 

• SAIH-tierne økes med kr. 20,-, så den samlede støtten blir kr. 40. 
• studentene bør ha muligheten til å velge mellom flere beløp til SAIH. 

 

STi-sak 46/13 Arbeidsinstruks for FUL-representantene 
 
Vedtak:  
Arbeidsinstruks for studentrepresentanter for Forvaltningsutvalget for 
Lektorutdanningene 
 
Studentrepresentantene i FUL skal ivareta lektorstudentenes interesser i 
Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene.  
 
Det sitter to studentrepresentanter i FUL. Studentrepresentantene blir innstilt av 
Studenttinget, hvor det gjennom et rullerende opptak holdes valg av én ny 
representant hvert halvår. Det skal tilstrebes at studentrepresentantene er 
representert fra både lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen.  
 
Arbeidsoppgaver:  

• Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUL (3-4 
ganger i semesteret). Her skal representantene ivareta interessene til alle 
studenter tilknyttet et lektorprogram. 

• Være et talerør mellom studentene og FUL. 
• Delta på utdanningsutvalgets-, NTNU-styrets formøter og Studenttingsmøter, 

der det er relevante saker for lektorutdanningene på sakslisten. 
• Holde kontinuerlig dialog med hovedtillitsvalgte ved Program for 

Lærerutdanning og programtillitsvalgte/studieprogramrepresentanter tilknyttet 
de ulike lektorprogrammene. Representantene skal også delta på 
studentutvalgsmøtet som arrangeres av de hovedtillitsvalgte. 

• Ta initiativ til saker som opptar lektorstudentene. 
 
 

STi-sak 44/13  Regnskap Fadderutvalget 2013 
Vedtak: 

Studenttinget gir AU fullmakt til å signere/godkjenne regnskapet fra 
Fadderutvalget 2013, når saken med tilbakeføring fra Samfundet er ordnet 
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STi-sak 45/13 Valg av leder og nestleder til Fadderutvalget 2014 
 
Vedtak: 

Nicholas Lund ble valgt inn som leder av Fadderutvalget 2014 og Vegard Elde 
Vefring ble valgt inn som nestleder for Fadderutvalget 2014 

 

STi-sak 47/13 Oppnevning til Skikkethetsnemnda ved NTNU 2014 
 
Vedtak: 1. Johannes Hansen 
 2. Madeleine Lorås 
 3. Cathinka Thyness 
 4. Marianne Heltne 
 
 

Studenttingsmøte 12/13 
21.11.2013 16:15 

 

STi-sak 47/13  Oppnevning av representant til FUS 
 
Vedtak: Andreas Nicolai Norberg ble valgt ved akklamasjon. 
 

STi-sak 50/13 Oppnevning av representant til LMU 
 
Vedtak: Viktor Akse ble valgt til fast representant til LMU ved skriftlig valg. 
 

Oppnevning av representant til 
LMU 

Valgt Stemmer Vekt 

Viktor Akse 
Eivind Rindal 

Simon Utseth Sandvåg (vara) 
Eivind Rindal (vara) 

Valgt 
Ikke 

1.vara 
2.vara 

12 
6 

13.5 
11.5 

 

 
 
 
 
 

 
 

STi-sak 49/13 Oppnevning av representant til Den Sentrale Klagenemnd 
 
Vedtak:  Vilde Coward ble valgt som fast representant til Klagenemnda og 

Anne Finstad ble valgt som vara. Begge kandidatene ble valgt ved 
akklamasjon. 

05.08.2014  
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STi-sak 48/13 Oppnevning av representant til FUL 
 
Vedtak:   Susanne Mehus ble valgt for 1 år med skriftlig valg. Og Camilla 

Solheim ble valgt for ett halvt år ved akklamasjon 
 

STi-sak 51/13 Konteeksamen og innføring av tredje semester 
 
Vedtak:  Studenttinget mener: 
 

• NTNU skal utvide ordningen med konting slik at den gjelder flere studenter 
enn i dag. Det skal ikke lenger være nødvendig å stryke i ett fag for å få ta 
eksamen i august. Alle studenter skal ha denne muligheten. 
 

• NTNU må sikre at økonomi ikke er avgjørende for at ett fakultet ikke har råd til 
å gi studentene sine en eksamensperiode også i august.  

 

STi-sak 55/13 Fleksibel campus ved NTNU 
 
Vedtak: Om fleksibel campus mener Studenttinget: 

• Digitalisering av utdanningen ved NTNU skal bidra til å øke studiekvaliteten, blant 
annet ved å bedre kontakt mellom foreleser og student og å skape en mer fleksibel 
undervisning. 

• NTNU må sikre tilstrekkelig infrastruktur for bruk av IKT-utstyr. 
• IKT-utstyr skal, så langt det lar seg gjøre, være universelt utformet. 
• NTNU skal tilby tilstrekkelig med IKT-utstyr for studenter som av ulike grunner ikke 

har verktøyet selv. 
• NTNU må bruke mulighetene digitalisering gir til å skape større rom for mer 

tilpasset undervisning.  
• Det skal være mulig å levere oppgaver digitalt. 
• For å sikre tilpasset opplæring skal forelesningsrekker på alle store basisfag 

være tilgjengelig på video. 
• Flest mulig av ressursene som NTNU sine studenter har tilgang til skal gjøres 

offentlig tilgjengelig 
 

STi-sak 52/13 Resolusjon om satsing på utdanning 
(Kl. 21.11) Antall stemmeberettigede under saken: 17.  
Simon Utseth Sandvåg orienterte. 
Det ble åpnet for en diskusjonsrunde, etter åpning for vedtak. Innspillene ble notert  
og vil bli tatt til etterretning senere. 
 
 

05.08.2014  
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STi-sak 56/13 Diskusjonssak om alkohol på campus 
(Kl 21.22) Antall stemmeberettigede under saken: 17. 
Madeleine Lorås orienterte. 
Det ble så åpnet for en diskusjonsrunde. Innspillene ble notert og vil bli tatt til  
etterretning og oversendt til neste års Studentting. 
 

STi-sak 54/13 Innspill til saker til LS2 
(Kl 21.43) Antall stemmeberettigede under saken: 18. 
Simon Utseth Sandvåg orienterte. Har man innspill til internasjonal plattform ta  
kontakt med Elena. Det ble åpnet for en innspillsrunde, og innspillene ble notert. 
 

05.08.2014  
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