
UTDRAG FRA STi-REFERAT OVER VEDTAK OG 
UTFØRELSER VÅREN 2000 

 
Konstituerende møte den 16.november 

 
Studenttingssak 01/00 Valg av leder til Studenttinget NTNU 
Kandidater: Frode Olav Drevland 
  Christer Heimtoft 
 
Stemmene ble som følger: Navn   Stemmer 
   Christer Heimtoft 18 
   Frode O. Drevland 5 
 
Christer Heimtoft ble valgt som leder for Studenttinget NTNU 2000 
 
 
Studenttingssak 02/00 Valg av nestleder til Studenttinget NTNU 
Kandidater:  Frode Olav Drevland 
 
Frode Olav Drevland ble valgt som nestleder for Studenttinget NTNU ved akklamasjon 
 
 
Studenttingssak 03/00 Valg av 3 AU-medlemmer til Studenttinget NTNU 
Stemmene ble som følger: Navn   Vektede stemmer 
    Tora Langseth  12 
    Anne Sofie R. Risnes 11,5 
    Anne E. Brandt  6 2/3 
    Ida Hasting  4,5 
    Ragnhild Solvang 3 5/6 
    Inger Marie Hauger 2/3 
 
 
             

STi-møte 01/00 den 27.januar 
 
Studenttingssak 04/00 Råd, verv og utvalg som STi innstiller til 
Arbeidsmiljøutvalget: 1 kandidat Eirik Albrechtsen 
 Vedtak: "Eirik Albrechtsen ble enstemmig innstilt til Arbeidsmiljøutvalget." 
 
Opptaksnemnda ved NTNU: 1 kandidat Håvard Ravn Ottesen 
 Vedtak: "Håvard Ravn Ottesen ble enstemmig innstil til Opptaksnemnda ved NTNU." 
 
Vitenskapsteoretisk Forum: 1 kandidat til fast  Jørund Buen 
     1 kandidat til vara Rolf Arve Madsen 

Vedtak: "Jørund Buen ble enstemmig innstilt som fast representant til Vitenskapsteoretisk Forum, 
og Rolf Arve Madsen ble innstilt som vara representant." 

 
Rådet for Funksjonshemmede studenter: 1 kandidat  Trine Fissum 
 Vedtak: "Trine Fissum ble enstemmig innstilt til Rådet for Funksjonshemmede studenter." 
 
Forsknings- og undervisningsfondet: 1 kandidat Nina Ruth Kristoffersen 

Vedtak: "Nina Ruth Kristoffersen ble enstemmig innstilt til Forsknings- og undervisningsfondet." 
 



 
Program for Medisinsk teknologi - rådet: 1 kandidat Bente Konst 
 Vedtak: "Bente Konst ble enstemmig innstilt til rådet for Program for Medisinsk teknologi." 
 
Program for Medisinsk teknologi - styret: 1 kandidat Magnus Hakvåg 

Vedtak: "Magnus Hakvåg ble enstemmig innstilt til styret for Program for Medisinsk teknologi." 
 
Programstyret for Ex.phil:  1 kandidat Erling Paulsen 
 Vedtak: "Erling Paulsen ble enstemmig innstilt som representant til Programstyret for Ex.phil." 
 
 Vedtak: "AU får fullmakt til å innstille representanter til de utvalgene som ikke ble fylt." 
 
 
Studenttingssak 05/00 Valg til STi sin Kontrollkomite 
 Vedtak: "Ida Matilde Falch ble enstemmig valgt til leder for STi sin Kontrollkomite." 
 
 
Studenttingssak 06/00 Møtedatoer våren 2000 
 Vedtak: Studenttinget NTNU skal våren 2000 ha følgende møteplan: 
24. februar 
16. mars 
30. mars 
12. april 
3. mai 
Møtene starter kl. 1800 og møtested vil bli gitt i møteinnkallinga. Det skal tilstrebes at møtene holdes rundt om på de 
ulike campusene. 
 
 
 
 

              
 

STi-møte 02/00 den 24.februar 
 

Studenttingssak 05/00 Valg til STi sin Kontrollkomite 
 Vedtak: "Ingerid Pegg ble enstemmig valgt inn til Kontrollkomiteen." 
 
 Vedtak: "Maria Miranda Holt ble enstemmig valgt inn til Kontrollkomiteen." 
 
 
Studenttingssak 09/00 Valg av ny representant til Velferdstinget 
 Vedtak: "Steinar Eilertsen ble valgt inn som fast representant til Velferdstinget." 
 
 
Studenttingssak 10/00 Valg til Den Sentrale Klagenemnd 

Vedtak: "Christian Fjellstad ble enstemmig innstilt som representant til Den Sentrale Klagenemnd 
ut år 2000." 

 
 
Studenttingssak 08/00 Fadderordningen 

Vedtak: "Utvalget er selvkonstituerende, Studenttinget NTNU har ingen representanter i det, men 
vedtar budsjettet." 

 
 Vedtak:  Mandat for Fadderutvalget 2000 



"Studenttinget NTNU nedsetter med det følgende Fadderutvalget. Utvalget har til oppgave å arrangere, i samarbeid med 
linjeforeningene og andre berørte parter, en fadderordning for studenter som opptas høsten 2000 til studier på Dragvoll. 
Det overordnede målet med ordningen er å forberede nye studenter på studiehverdagen ved Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet samt å bidra til sosial integrasjon i studiemiljøet. Utvalget står ellers fritt til å 
gjennomføre ordningen, men skal holde Studenttinget NTNU løpende informert arbeidet.  

 
Utvalget disponerer selv de midler det tildeles. Utvalget har også ansvar for å evaluere gjennomføringen av 
fadderordningen samt i samarbeid med Studenttinget NTNU og Studieavdelingen å utarbeide en budsjettsøknad for år 
2001.  

 
Fadderutvalget skal bestå av 7 personer inkludert sekretær. 

 
Fadderutvalget er selvkonstituerende, Studenttinget NTNU har ingen representanter i det, men vedtar budsjettet. 
Ledervervet er kompensert. 

 
Studenttinget NTNU skal i løpet av høstsemesteret 2000 vedta et nytt mandat og nedsette et nytt utvalg som skal 
arrangere fadderordningen i år 2001.  

 
Leder er økonomisk ansvarlig for Fadderutvalgets budsjett." 

 
 
 Vedtak: "Studenttinget NTNU ber AU oppnevne representanter til Fadderutvalget." 
 
 
Studenttingssak 07/00 Prinsipprogram 2000 
 
 Vedtak: 

STUDENTTINGET NTNU        Det øverste studentorgan for studentene på NTNU 
PRINSIPPROGRAM 

 
FORKORTELSER 
 
 STi – Studenttinget NTNU 
                  VT - Velferdstinget 
 
OVERORDNEDE MÅL – INFORMASJON OG PROFILERING 
 
Studenttinget NTNU er studentenes øverste organ ved NTNU. Studenttinget NTNU ser det da som en av sine viktigste oppgaver å fremme 
engasjementet ved økt informasjon og profilering. 
 
Informasjon og profilering er også Studenttinget NTNUs viktigste påvirkningsmulighet ovenfor samfunnet. 
 
Informasjon og profilering ligger til grunn for alle prinsippene. Studentene ved NTNU skal vite hvem Studenttinget NTNU er, og hvilke saker vi 
jobber med. 
 
 
UNIVERSITET, LÆRINGSMILJØ OG UNDERVISNING 
 
Den statlige universitetssektoren må bemidles slik at alle som er kvalifisert har mulighet til å ta den utdanningen de ønsker. For å sikre den enkelte 
studiums anerkjennelse og status, må antall studieplasser reflektere både antall søkere på studiet og det ønskede kvalitetsnivå på studentene. 

2.1 Studiekvalitet 
NTNU har ansvaret for å skape et godt læringsmiljø i samarbeid med studentene og de vitenskapelige ansatte. Dette gjelder både de fysiske, 
pedagogiske og sosiale forutsetninger for studiet. 
 
2.1.1 Fagtilbud 
Fagtilbudet ved NTNU skal gjenspeile både den faglige bredden og spisskompetansen ved universitetet. For å ivareta dette er det nødvendig med 
samarbeid på tvers av fagmiljøer. Det må være et nettverk for kunnskapsutveksling til bruk både i undervisning og forskning, spesielt gjelder dette 
mellom de teknologiske og ikke-teknologiske fagmiljøene.  
 



2.1.2 Læring og undervisning 
Studenttinget NTNU støtter opp om forskningsbasert undervisning der det pedagogiske opplegget vektlegges. NTNU har da ansvaret for å bringe 
forskningsresultater, metoder og problemstillinger inn i undervisningen. NTNU må bedre det pedagogiske opplegget i basisfag. 
 
Universitetets formål er å stimulere studentene til kritisk og selvstendig tenkning gjennom læringsprosessen. Det må satses på alternative 
undervisningsformer som problembasert læring, semesteroppgaver og gruppeoppgaver. Det er viktig at læringa ved universitetet gjenspeiler de 
krav som samfunnet stiller til tverrfaglighet og samarbeid. 
 

2.1.3 Evaluering av studenter 
Universitetet skal forberede studentene på en framtidig arbeidssituasjon, og må derfor vektlegge relevant kunnskap i evalueringssammenheng. 
 
Karaktersystemet må brukes likt på hele universitetet. Studentenes interne, nasjonale og internasjonale mobilitet må ikke hindres av 
karaktersystemet ved NTNU.  

2.1.4 Evaluering av studiet 
Studentene og de vitenskapelig ansatte, skal i samarbeid forme det pedagogiske og faglige ved undervisningen. Det skal være referansegrupper i 
alle fag. Studenter som er ferdige med ett studium, skal ha muligheten til å evaluere sin studiegang ved universitetet.  
 
Der fag naturlig hører sammen, skal det være et samarbeid der målet skal være å bedre det faglige samsvaret og unngå overlapp. 
 

2.1.5 Informasjon og kommunikasjons teknologi 
NTNU skal ha et sterkt fagmiljø og alltid være en av de sentrale aktørene innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Norge. 
 
NTNU skal ha et IT-tilbud som dekker hver students behov i studiesituasjonen. Dette gjelder spesielt tilgang på programvare, utstyr og 
infrastruktur. 
 
Grunnleggende kurs i bruk av informasjonsteknologi skal tilbys alle studenter ved NTNU også utenom ordinær undervisning.  
 
Alle fag som undervises ved NTNU skal bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi som er relevant for fagområdet i undervisningen. 
 
NTNU skal sørge for rimelig innkjøpsordninger av private PCer til studentene. 
 

2.1.6 Bygningsmasssen 
Det skal være nok forelesningssaler, grupperom, laboratorier, datasaler og fellesarealer på lærerstedene til å tilfredsstille studentenes behov under 
studiet. Studentarealene ved NTNU skal være riktig dimensjonert med hensyn på støy, lys, luftkvalitet, temperatur og framkommelighet.  
 
Det skal være tilstrekkelig med arealer til kantinedrift. 
 
2.1.7 Tverrfaglighet 
NTNU-studenter skal  ha muligheten til å benytte seg av Universitetets brede fagtilbud. NTNU skal satse på tverrfaglige studieprogrammer og 
tverrfaglige prosjekter. Et bredt fagmiljø med solide grunnmiljøer må da ligge til grunn for å fremme samspill på tvers av disiplingrenser. Samtidig 
må tverrfaglige programstudier ikke bli hemmet av organisatoriske eller administrative problemer. 
 
Oppretting av nye tverrfaglige studieprogrammer skal ikke gå på bekostning av valgmulighetene til de eksisterende studier. 

2.2 Universitetet utad 
NTNU skal søke å imøtekomme behovet for utdanning i samfunnet. Men dette skal ikke gå på bekostning av universitetets integritet og 
selvråderett. Universitetet skal delta aktivt i samfunnsdebatten. 

2.3 Organiseringsstruktur 
Studenter og administrativt og vitenskapelige ansatte må få beskjed om studierelaterte endringer i god tid før disse trer i kraft. 
 
2.4 Representasjon 
Studentene skal være representert på alle beslutningstagende og rådgivende nivå som angår studenter ved NTNU. 
 

2.5.1 Forskning 
Økt grunnforskning må være plattformen for den anvendte forskning. NTNU må, på bakgrunn av sitt brede fagmiljø, ta ansvar for 
grunnforskningen og hovedfag- og forskerutdanning. En prosentsats av midler fra oppdragsforskning skal settes av og brukes til grunnforskning.  
 
2.5.2 Fordeling av forskningsmidler 



NTNU må fordele forskningsmidlene slik at fagmiljø som ikke kommer inn under satsningsområdene blir ivaretatt. 

2.6 Rekruttering 
NTNU har ansvaret for å øke rekrutteringen til sine fagtilbud. NTNU skal rekruttere studenter fra hele landet. 
 
NTNU må drive kontinuerlig oppfølging og vurdering av senteret for realfagsrekruttering. 
 
2.7 Høyere grad 
NTNU må satse mer på hovedfagsstudenter. Det må være tilstrekkelig med studieplasser for hovedfagsstudenter. Kvaliteten på hovedfagsnivå skal 
sikres og prioriteres. 
  
NTNU skal satse mer på rekruttering til doktorgrad og må evaluere oppfølgingen og rekrutteringen av stipendiater og doktorgradsstudenter. 
 
2.8 Markedsføring av faglig kompetanse 
NTNU skal synliggjøre de forskjellige gradene ved NTNU, og spesielt ved de frie studier. 
 
2.9 Internasjonal tilrettelegging 
Fagmiljøer ved NTNU skal oppretter gode kontakter med relevante utdanningsinstitusjoner i utlandet.  
 
Eksamensresultater fra eksamener i relevante fag tatt i utlandet, skal spesifiseres i  vitnemålet utsendt ved NTNU. 
 
Internasjonal seksjon må gi et godt tilbud til alle studenter ved NTNU med spesielt hensyn kompetanse, utøving av service og lokalisering. 
 

 
VELFERD 
 
3.1 Forholdet til Velferdstinget og Studentsamskipnaden i Trondheim 
Studenttinget NTNU skal søke et samarbeid med Velferdstinget i saker som omhandler studentvelferd. Studenttinget NTNU kan overlate ansvaret 
for oppfølging av saker som omhandler studentvelferd til Velferdstinget. Det er Velferdstinget som er Samskipnadens referanseorgan.  
 
Studenttinget NTNU må innta en aktiv rolle ovenfor sine representanter i Velferdstinget 
 
3.2 Vertskommuneansvar 
Hovedansvaret for velferd skal ligge hos vertskommunen. Studentvelferden som organiseres gjennom Samskipnaden, skal være et supplement og 
ikke en erstatning for det offentlige tilbudet.  
 
Studenter skal ha flere og bedre rabattordninger på offentlig tilbud og kollektivtrafikk. 
 
Studenttinget NTNU skal ha høringsrett ovenfor Trondheim kommune i saker som angår studentene ved NTNU. 
 
3.3 Sosial Stønad  
Studenter skal ha krav på å få utbetalt full sosialstønad på like vilkår med alle andre.  
 
3.4 Studentvelferd 
NTNU må ta ansvar for studentvelferden. 
 
Alle studenter ved NTNU skal ha et faddertilbud i starten av studiene ved NTNU.  
Ved de frie studier må fadderordningen styrkes og utbedres til å gjelde alle studenter. 
 
3.5 Utenlandske studenter 
Utenlandske studenter skal integreres i universitetsmiljøet både faglig og sosialt. 
 

 
NASJONALT 
 
4.1 Studiefinansiering 
Studiefinansiering skal være et statlig ansvar. De årlige utbetalinger skal være tilstrekkelig slik at alle skal kunne være heltidsstudent.  
Studiefinansieringen skal være knyttet opp mot folketrygdens grunnbeløp.  
 
Studenttinget NTNU setter følgende prinsipper for studiefinansiering:  
Stipendandelen skal være 60% av studiefinansieringen.  
Studielånsrenta skal være politisk styrt med en lovfesting på at studielånsrenta alltid må være lavere enn husbankrenta.  
Så lenge studielånsrenta ikke er politisk styrt, skal det være mulighet til å binde renta i en periode på 5-10 år i statens lånekasse.  
Hovedfagsavskrivning, avskrivning for studium av høyere grad og kunstfagstipend må opprettholdes. 
Studiefinansieringen må bedres i forhold til kostnadsnormen.  
Det skal eksistere en behovsprøvd fullstipendiering av videregående skole. 
Lånekassen skal utvise skjønn ved vurdering av formue, med tanke på arv og odelsarv. 



Studielånet skal avskrives ved uførhet, dødsfall eller fylte 65 år. 
 
4.2 Representasjon 
Studentene ved NTNU skal være representert i alle nasjonale råd, komiteer og styringsorgan som behandler saker der NTNUs studenter har 
særinteresser. Der studentene ved NTNU har sammenfallende interesser med andre universitet, høgskoler eller landsdekkende 
studentorganisasjoner må Studenttinget NTNU søke samarbeid for å ha større gjennomslagskraft.  
 
4.3 Samarbeid 
Det skal tilstrebes et godt samarbeid mellom Studenttinget NTNU og  studentorganer ved andre universitet og høyskoler, samt andre 
interesseorganisasjoner.   
 
4.4 Arbeidsmiljø  
Studenter skal ha lovfestet rett til et godt arbeidsmiljø.  
 
4.5 Demokrati 
Studenter skal ha rett til å melde flytting til den kommunen de studerer i. 
 
 
INTERNASJONAL SOLIDARITET 

 
5.1 Internasjonal solidaritet 
International studentsolidaritet er viktig, og Studenttinget NTNU vil støtte tiltak som vil øke den internasjonale bevisstheten blant studentene ved 
NTNU.  
 

NTNU må bidra til å øke den faglige kompetansen ved utdanningsinstitusjoner i utviklingsland. 
 
5.2 Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) 
Studenttinget NTNU er institusjonelt medlem av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), og må i den 
sammenheng være en støttespiller for deres arbeid.  

 
 
LIKESTILLING OG LIKEVERD 
 
Alle skal ha lik mulighet til høyere utdanning.  
 
6.1 Likestilling 
Rekruttering og oppfølging av det underrepresenterte kjønn må være en prioritert oppgave. Det skal tilstrebes en kjønnsmessig lik fordeling blant 
studenter, undervisningspersonell, vitenskapelig ansatt og veiledere. NTNU skal se på hvorfor enkelte studier har en skjev kjønnsfordeling før 
eventuelle særtiltak igangsettes. 
 
6.2 Funksjonshemmede studenter 
NTNU skal gjennomføre de tiltak som er nødvendige for at ulike grupper funksjonshemmede studenter skal kunne følge undervisningen og 
avlegge eksamen. Det skal åpnes for bruk av alternative hjelpemidler, men det er en forutsetning at gjeldende kvalitetskrav opprettholdes.  
 
6.3 Rasisme 
NTNU skal være antirasistisk sone, og jobbe aktivt mot rasisme. 
 
 
MILJØ 

 
NTNU skal framstå som et miljøuniversitet. Dette skal gjenspeiles både på driftssiden, gjennom undervisningstilbudet og i forskingsvirksomheten. 
NTNU skal være ledende i utviklingen av miljøteknologi, og har ansvar for å øke bevisstheten om miljøproblematikken.   
 
7.1 Lokal Agenda 21 
Lokal agenda 21 skal følges opp gjennom konkrete tiltak på hele universitetet. 
 
 

              
 

STi-møte 03/00 den 16.mars 
  
Studenttingssak 18/00 Valg av ny representant til Velferdstinget 

Vedtak: "Kristin Holmgren ble valgt inn som fast representant til Velferdstinget." 
 



Studenttingssak 17/00 Interngruppene i Studenttinget NTNU 
 Vedtak:  
”Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU  støtter opprettelsen av tre interngrupper med følgende navn og 
saksområder: 
 
Gruppe nr.1: ”Informasjon og profilering ” 
Gruppe nr.2: ”Velferd” 
Gruppe nr.3: ” Studiekvalitet” 
 
Gruppens målsetninger skal følge ut fra innholdet i handlingsprogrammet.  
 
Gruppene skal ikke uttale seg utad på vegne av Studenttinget NTNU, da de ikke er formelle besluttende organer. 
Arbeidsmåten i gruppene skal være uformell, med størst vekt på å øke engasjementet og kunnskapsnivået samt og 
komme med innspill i saker innenfor sitt ansvarsområde. En fast person fra arbeidsutvalget vil ha ansvaret for å 
innkalle gruppemøtene og utarbeide saksliste til hvert møte.  Sammensetningen av gruppene skal være forsøkt basert 
på interesse, kjønn og studiested. 
 
Gruppen velger selv sin arbeidsform, og skal selv definere en strategi for å nå sine mål slik de er vedtatt i 
Handlingsprogrammet.”  
 
Studenttingssak 19/00 Arbeidsgruppe, høringsuttalelse til NOU 1993:33 Nytting Lærepenger 
Vedtak:  Frode Drevland   12 5/6 stemmer 
  Åshild Nygård   9 stemmer 
  Torbjørn Amundsen  6 2/3 stemmer 

(Daniel C. Doublet  6 1/2 stemmer) 
 
Studenttingssak 15/00 Sammenslåing av NSU/STL 
Leder og nestleder tar med seg innspill på Landsmøtene til STL og NSU. 
 
Etter pause informerte Cathrine Tanø Bang fra Velferdstinget. 
Leder for VT, Rolf Arve Madsen, har gått av - og Cathrine Tanø Bang er da fungerende nestleder fram til nytt valg 
blir avholdt. 
 
Studenttingssak 14/00 Fadderutvalget 2000 
(Kl. 22.50) Leder redegjorde kort for hvem som var valgt inn i fadderutvalget. 
Det var:  Bjørn Bye 
  Ida K. Hasting 
  Per Jørgen Indregaard 
  Morten Ødegaard 
  Cecilie Grøtte Johansson (Kandidat fra Samfundet) 
  Camilla Rokstad 
  Stefan H. Utne 
 
Vedtakssekvensen i STi - sak 11/00 Handlingsprogram 2000 startet kl. 23.00 

Vedtak: 
STUDENTTINGET NTNU        Det øverste studentorgan for studentene på NTNU 
HANDLINGSPROGRAM 
 
1. OVERORDNEDE MÅL – INFORMASJON OG PROFILERING 
 

Mål: Øke engasjementet blant studentene 
 
1.1 Mål: Gjøre studentdemokratiet kjent. 

Lage en oversikt over studentdemokratiet ved NTNU 
Denne skal klargjøre hvilke saker/problemer som kan rettes til de ulike nivå i Studentdemokratiet. 



Oversikten skal også inneholde kontaktpersoner. 
 
Oversikten skal gjøres så tilgjengelig som mulig, ved å: 
henge på egne studentdemokrati-tavler der man får til det, ellers på Stis tavler.  
Trykkes bak på ”Under Dusjen” 
Legges ut på ny fellesside for Studentdemokratiet. 
Være med i info.-filmen 
Henge oppe under stands 

Opprette egen hjemmeside for Studentdemokratiet. 
Få opp tavle for studentdemokratiet på ”Stripa”-Gløshaugen og ”Gata”-Dragvoll. 

 
 
1.2 Mål:  Bleste om STi og sakene vi jobber med.  

Lage Informasjonsfilm, vise denne på forelesninger, på stands i  
begynnelsen av semestrene og som forfilm på filmframvisninger på Studentersamfundet. 

Tavler 
Lage Sti-tavler  på Dragvoll, Lade, Realfagsbygget og      
   medisin. 
Holde de nye tavlene, pluss den som allerede eksisterer på Gløshaugen oppdatert og levende.  

Stands 
Aksjoner  
Plakater 

provoserende plakater som får studentene til å tenke og engasjere seg. 
om aktuelle saker 

”Under Dusjen” 
Jevnlige utgivelser av Studentdemokratiets egen ”blekke” 
Legge de ut sammen med ”Under Dusken” 
Spre dem i stud.post 

Bruke politisk 5-minutt på Samfundet aktivt. 
Bruk av annen media(aviser, Studentradioen, ”Under Dusken”, Tv m.m) 
Fadderordningenes omvisninger i begynnelsen av semestrene bør gå innom STI-kontoret. 
Prøve å få i gang et samarbeid med studentnett.no 

Spre info om Studenttinget NTNU og sakene vi jobber med. Kanskje spalte? 
Spre sti-brosjyrer/penner/løpesedler 

Legge de ved når studentene henter studielånet 
Gi dem ut under aksjoner, forelesninger og stands 

Prøveprosjekt med å sende ut mailer vedrørende Studenttinget NTNU-saker, verv/utvalg, valg til organene og aksjoner 
Opprette mail alias med navn engasjerte@stud.ntnu.no med mulighet til reservasjon for distribusjon av informasjon fra STi og andre 

studentorganer. Alle studentene bør være innmeldt ved opprettelsen 
 
1.3 Mål: Ta pulsen på lærerstedene 

Høre hva studentene er opptatt av, hvilke problemer de har  
Stands. Snakke med studentene direkte 
Lage klagemur ( både på tavlene og på nett) 

 
1.4 Mål: Samarbeide med de andre studentorganisasjonene ved NTNU 

Observatører ved aktuelle møter 
Bruke formelle og uformelle kanaler 
Oppfølging og vurdering av omorg-utvalget 

 
 
1.5 Mål: Gjøre Studenttinget NTNU mer tilgjengelig for den jevne student 

Tavler som fungerer 
Bruke nettet mer (egne sider + studentnett.no) 
Sitte på Edgar/Selskapssiden etter enkelte lørdagsmøter for spørsmål og innspill(sammen med kollegierepresentantene) 

 
1.6. Gjøre kontoret mer tilgjengelig. 

Flytte inngangsdøra lenger ut 
Flytte STi-tavla til ved siden av inngangsdøra 
Få flere arbeisplasser på kontoret 

 
1.7. Mål: Øke kompetansen i Studenttinget NTNU 

Holde ulike kurs for representantene. For eksempel plakat, retorikk, leserinnlegg, universitet og høyskoleloven etc. 
Som et ledd i å øke kompetansen vil STi samarbeide med de andre studentdemokratiene og andre relevante instanser i Trondheim 

 
2. UNIVERSITET, LÆRINGSMILJØ OG UNDERVISNING 
2.1.1 Fagtilbud 

mailto:engasjerte@stud.ntnu.no


Mål: Undersøke muligheten til å inkludere de allmennvitenskapelige studier i faget ”Eksperter i team” 

Undersøke dagens ”Eksperter i team” 

Søke samarbeid med alt.und. 
Undersøke muligeheter/hindringer ved innføring ved de allmennvitenskapelige studier. 

 
Mål: Få opprettet en informasjonsbase til bruk for kunnskapsutvikling. Det vil på denne måten bli enklere å undersøke hvilke metoder andre 
fagfelt har benyttet seg av i lignende saker. 

Undersøke muligheten og interessen blant fagmiljøene for å opprette en slik ”kunnskapsbank” 
 
2.1.2 Læring og undervisning 
Mål: Studenttinget NTNU skal aktivt følge opp NTNUs undervisningsstrategi. 

Vi vil søke samarbeid med SUene, FTRene, og studentrådene. Vi vil også oppmuntre og støtte dem i deres arbeid med å følge opp sine 
lokale strategiplaner 

Jobbe for økte bevilgninger på studiekvalitet, både på nasjonalt plan og ved universitetet 
Bruke media aktivt!! 

 
Mål: Arrangere seminar for personale som underviser grunnleggende fag ved universitetet. Dette seminaret skal sette fokus på pedagogikk og 
tverrfaglige problemstillinger. 

Søke samarbeid med alt.und. 
Jobbe for sponsormidler for å dekke utgiftene ved seminaret 

 
2.1.3 Evaluering av studenter 
Mål: Øke prosentandelen hjemme-, åpen-bok- og prosjekteksamener. Vurder om det er hensiktsmessig å bruke bestått, ikke bestått ved enkelte 

eksamener. 
Undersøke dagens ordninger og tall 
Spørre arbeidslivet hvilke eksamensformer de mener er mest relevante 

 
2.1.4 Evaluering av studiet 
Mål: Alle fag skal ha fagråd og referansegrupper som har reell innflytelse 

Utarbeide et mandat for referansegrupper som vi skal få alle fakultetene til å binde seg til 
 
2.1.5 Informasjon og kommunikasjons teknologi 
Mål: Jobbe for at NTNU skal komme frem til en innkjøpsordning for billige PCer til studentene. 

Sjekke lignende ordninger ved universitet og høgskoler 
Få NTNU til å lage kostnadsoverslag og kartlegge interessen blant studentene 

 
Mål: Alle fag skal ha egen hjemmeside 

Hvert fakultet må utarbeide en egen mal for hjemmesidene som skal være enkel å oppdatere 
Fakultetene er ansvarlig for at sine ansatte følger opp 

 
Mål: Jobbe for at alle studenter ved NTNU skal ha tatt et grunnleggende obligatorisk IT-fag. 

Faget skal være praktisk rettet, og tilpasset fremtidige studieplaner.  
Undersøke om faget kan bli en del av ex-phil ordningen 

 
2.1.6 Bygningsmasssen 
Mål: Passe på at en tilstrekkelig del av arealer ved nybygging er studentarealer. 

Følge opp flyttinga til realfagsbygget (internflytting på gløshaugen) 
Finne ut hvor mange kollokvierom det blir ved bygg-11 

 
2.1.7 Tverrfaglighet 
Mål: Ved opprettelse av nye studieprogramm ved de allmennvitenskapelige studiene skal studenttinget gi innspill til retningslinjene for 
etableringen. 
 
2.2 Universitetet utad 
Mål: Få undervisningspersonalet ved NTNU til å markere seg i media 

Oppfordre NTNU til å arrangere mediekurs for professorene 
Studenttinget inviterer media til å komme og viser dem rundt på universitetet 
Opprette og dele ut ”Mediaprisen år 2000 ”  
Oppmuntre kollegiet til å uttale seg mer politisk. Gå aktivt ut i media og si at bevilgningene ikke er nok. 

 
2.3 Organiseringsstruktur 
Mål: Studenttinget NTNU skal følge opp de konkrete saker og problemstillinger som dukker opp i forbindelse med studierelaterte endringer. 
 
2.4 Representasjon 
Mål: Øke studentrepresentasjonen ved fakultet og institutt 

Samarbeide med studentrepresentantene i kollegiet om å utarbeide en klar oversikt over hvilke fora ved fakultet og institutt som skal ha 
studentrepresentasjon 



Passe på at alle FTR-ene har ett eksemplar av ”Universitet- og høgskoleloven” 
 
2.5.1 Forskning 
Mål: Oppmuntre instituttene til å synliggjøre forskningen sin til studentene 
 
2.6 Rekruttering 
Mål: Følge opp rekruteringsansvarlig ved NTNU 
 
2.7 Høyere grad 
Mål: Se på inntaket og kvalitetsnivå på hovedfagsstudiet 

Kartlegge antall plasser i forhold til antall søkere 
Se på behovet samfunnet har for hovedfagskompetanse 

 
2.8 Markedsføring av faglig kompetanse 
Mål: Jobbe for å synliggjøre can.mag graden 

Få ordentlige fagbeskrivelser som kan brukes som dokumentasjon på utdanningen i en jobbsøkersituasjon 
Presse administrasjonen til å utarbeide ett godt skriv som beskriver oppbygningen av en can.mag grad utstedt ved NTNU 

 
2.9 Internasjonal tilrettelegging 
Mål: Det skal være gode muligheter for studieopphold i utlandet.  

Undersøke dagens utvekslingsprogram 
Internasjonal avdeling skal gi studenter som vil studerer i utlandet, den hjelpen studentene den hjelpen de har behov for 

Mål: Det skal være lett å få info om utenlandsopphold 
Følge opp  internasjonal avdeling 

 
VELFERD 
3.1 Forholdet til Velferdstinget og Studentsamskipnaden i Trondheim 
Mål:  Utforme nytt mandat til Velferdstinget. 

• Lage nytt mandat i samarbeid med berørte parter 
 

3.2 Vertskommuneansvar 
Mål: Billigere kollektivtransport. 

• Aksjon; Alternativ buss. 
• Leserbrev 

 
Mål: Bedre og billigere helsetjenester. 

• Opprette dialog med Velferdstinget. 
 
Mål: Høringsrett i alle saker som angår studentene. 

• Opprette og vedlikeholde kontakt med representantene i bystyret, spesielt de som er studenter. 
• Innta en aktiv rolle ovenfor bystyret. 

 
Mål: Få kommunen til å ta ansvaret for sine innbyggere. 

• Vurdere aksjonsformer for å tvinge kommunen til å ta et større ansvar. 
 

3.3 Sosial Stønad 
Mål: Full sosialstønad til studenter på like vilkår som andre. 

• Undersøke hva som er vanlig i resten av norske kommuner. 
• Ta kontakt med bystyrerepresentanter 

 
3.4 Studentvelferd 
Mål: NTNU må ta ansvar for studentvelferden, slik som faddertilbudet, spesielt ved de frie studier. 

• Følge opp Fadderutvalget 2000, og få utvalget og ordningen evaluert. 
 
3.5 Utenlandske studenter 
Mål: Integrere utenlandske studenter i universitetsmiljøet både faglig og sosialt. 

• Søke samarbeid med Internasjonal Students Union (ISU) for å bedre oppfølgingen av utenlandske studenter ved NTNU.  
Opptre antirasistisk og ta avstand fra antidemokratiske foreninger og grupperinger. Vi ønsker å delta i/arrangere dagsaktuelle 

solidaritetsaksjoner. 
 

NASJONALT 
Målsetninger:  
* Prøve å opprette en best mulig kontakt med KUF-departementet og  -komiteen. 

Lobbyvirksomhet 



Holde løpende kontakt i form av notater, email, telefon og ikke minst besøk. 
Representanter fra Studenttinget bør ha jevnlige besøk på Stortinget. 
Ta en aktiv holdning ovenfor Mjøs-utvalgets innstilling. 

 
*Skape en god dialog og et fruktbart samarbeid med studentorganer ved andre universitet og høgskoler, samt andre interesseorganisasjoner 

Delta på landssamlinger for lokallag i NSU. 
Ha en aktiv ideutveksling og erfaringsdeling for å hindre dobbeltarbeid 
Se på muligheten for å arrangere en egen konferanse for andre universitet og vitenskapelige høgskoler. 
 
Foreta en vurdering om STi skal være medlem i NSU eller fortsette å stå utenfor. 
Studenttinget skal opparbeide seg en aktiv holdning til sammenslåingen av NSU og StL. 
Besøke andre universitet og vitenskapelige høgskoler for å se på forskjellige organiseringer av studentdemokrati i Norge. 

 
4.1 Studiefinansiering 
Mål: KUF-departementet og –komiteen skal ta Studentttingets interesser til etterretning.  
Ta utgangspunkt i Aamodt-utvalgets rapport om studiefinansiering og Studenttingets  prinsipprogram i lobbyvirksomhet mot Stortinget, i særlig 

grad når det gjelder statsbudsjettet. 
Samarbeide med ulike studentorganisasjoner og –organer i studiefinansieringssaker der hvor man er enig. 
 
 

 
4.2 Representasjon 
Mål: NTNU må få formell representasjon i råd, utvalg og komiteer som direkte kan knyttes opp til NTNUs særskilte kompetanseområder. 

Studenttinget NTNU må arbeide for å få representasjon i Nasjonalt Fakultetsråd for teknologi. 
Arbeide for å fortsatt være representert i nasjonalt råd for sivilingeniørutdanningen. 
Aktivt arbeide for å fremme kandidater for råd, verv og utvalg NSU blir tildelt, der NTNU studentene har særskilte interesser. 

 
4.4 Arbeidsmiljø 
Mål: Utarbeide forslag til en egen arbeidsmiljølov for studenter. 

Søke samarbeid med NSU Bergen, som har kommet et stykke på vei i denne saken. 
Søke samarbeid med NSU Bergen og STLs sentralkontor. 

 
INTERNASJONAL SOLIDARITET 
5.1 Internasjonal solidaritet 
 
Mål: Det skal bli mer attraktivt å for utenlandske studenter å komme til NTNU 

Oppfordre til engelske versjoner på nettstedet av informasjonen om studieprogrammene 
 
Mål: Øke studentenes internasjonale bevissthet 

Gjennomføre en solidaritetsaksjon 
Samarbeide med ISFiT 

 
5.2 SAIH 
Mål: flere studenter skal betale SAIH-tierne. 

En giro med beløp påført, som inkluderer SAIH-tieren 
• Mer informasjon til studentene 

 
LIKESTILLING OG LIKEVERD 
6.1 Likestilling 
Mål : Rekruttering av det underrepresenterte kjønn til de ulike fagområdene.  

Få NTNU til å utrede årsakene til den skjeve kjønnsfordelingen på enkelte studier 
Få NTNU til å evaluere Jenter og Data 
Få NTNU til å utrede årsaken til den skjeve kjønnsfordelingen hos de vitenskapelige ansatte 

 
6.2 Funksjonshemmede studenter 
Mål: NTNU må sørge for at funksjonshemmede studenter skal ha like studiemuligheter som funksjonsfriske studenter. 

• Sette søkelys på klagesaker fra funksjonshemmede studenter 
• Sette søkelys på rapporten "Universitet og studentbyen Trondheim" som er utarbeidet av Jon Christophersen og Karine Dinizou 

 
6.3 Rasisme 
Mål: Antirasistisk sone skal ikke være en floskel som NTNU kan gjemme seg bak. 

• Ettersom NTNU har erklært seg som antirasistisk sone, burde de arrangere en flerkulturell dag e.l. 
• Oppfordre NTNU til å stenge hjemmesider med rasistisk innhold 

 

MILJØ 



Mål: NTNU skal bli mer miljøvennlig og innføre kildesortering ved hele universitetet. 
Få i gang innsamling av tomflasker  

 
Studenttingssak 16/00 Utvalg som skal se på studentdemokratiet i Trondheim 
Ledelsen vil ha innspill og diskusjon på neste Studenttingsmøte. 
 
 
  

              
STi-møte 04/00 den 30.mars 

 
Studenttingssak 22/00 Internasjonalt studentsenter i Trondheim 

Vedtak:  "STi støtter forslaget om opprettelse av et Internasjonalt Senter på gamle Studentbrygga." 
 

Vedtak: "AU får fullmakt til å utforme en støtteerklæring til Internasjonalt Studentsenter." 
 
Studenttingssak 10/00 Valg til Den Sentrale Klagenemnd 
(Kl. 19.05) Da det ikke var noen kandidater ble saken utsatt. 
 
Studenttingssak 20/00 Valg til Det Sentrale Likestillingsutvalg 

Vedtak: "Anne Grete Haugen og Endre Jo Reite ble valgt inn i Det Sentrale 
Likestillingsutvalg." 

  
Håvard Ravn Ottesen leverte inn en protokolltilførsel. 
 

Vedtak: "Trine Viken Sumstad ble enstemmig valgt inn som vara til Det Sentrale 
Likestillingsutvalg." 

 
Studenttingssak 23/00 Situasjonen i Velferdstinget 

Vedtak: "Studenttinget NTNU ber Velferdstinget komme med en detaljert uttalelse om 
situasjonen rundt leders fratredelse. 

 
Forklaringen skal foreligge innen neste STi-møte." 

 
Vedtak:  "Dersom Velferdstinget nekter å gjøre dette velger STi å fremme sak om mistillit 

mot sine representanter i Arbeidsutvalget til Velferdstinget." 
 
Studenttingssak 16/00 Utvalg som skal se på studentdemokratiet i Trondheim 
Det kom inn noen innspill: 
• Spesifiser hva som er velferdspolitikk 
• Må se  på problemene, forbedringspotensial og løsninger samtidig. 
• Øke nestlederstillingen i Velferdstinget 
• Forslag på sammensetning: 2 fra STI, 1 fra SP, 1 fra DMMH, 1 fra TJSF og en fra VT. 
• Tilbakekallelseretten når det gjelder Velferdstingets representanter må avklares 
• Økonomi. En må finne en permanent løsning på hvordan spørsmålet om finansiering av medlemskap i nasjonale 

studentorganisasjoner og finansiering av nasjonalt arbeid skal løses. Også andre deler av den studentpolitiske 
virksomheten bør diskuteres 

Saken ble diskutert og AU tok med seg innspillene videre. 
 
Studenttingssak 10/00 Den Sentrale Klagenemnd 
 Vedtak: "Daniel C. Doublet ble valgt inn for 1 år i Den Sentrale Klagenemnd med Torbjørn 

Amundsen som vara, og Inge Haarstad ble valgt inn som vara ut året for Christian 
Fjellstad." 



 
Studenttingssak 21/00 Omorganiseringsutvalget for Studentdemokratiet på NTNU 
Det ble foretatt en veiledende votering: 
1) Skal AU samarbeide med kollegierepresentantene?  JA 
2) Skal AU lage tidsplan? JA 
3) Skal berørte parter dras inn? JA 
4) Skal interngruppene ta seg av arbeidet på lavere nivå? 10 for 
Eller skal SU'ene ta seg av dette? 7 for 
 
Protokolltilførsel 
"Med så stor differanse i stemmetallene i valget av studentrepresentanter i Det Sentrale Likestillingsutvalg, fordres 
det at stemmetallene gjengis i innstillingsbrevet til universitetet." 
 
Protokolltilførselen ble levert av Håvard Ravn Ottesen. 
 
 
            
 

STi-møte 05/00 den 12.april 
 
Studenttingssak 28/00 Debatt om utredning til en mulig fremtidig sammenslåing av    
 NSU og StL 

Vedtak:  "Leder og nestleder av Studenttinget NTNU utreder hvilke behov STi har 
vedrørende nasjonalt arbeid. De skisserer så opp mulige arbeidsmåter for å bedre 
STi's innflytelse på nasjonalt plan." 

 
Studenttingssak 29/00 Mistillit mot STi's representanter i VT-AU 
Saken var trukket 
 
Studenttingssak 24/00 Undervisningsstrategi ved NTNU 
 Vedtak: 
Studenttinget NTNU ønsker å gjøre oppmerksom på at denne høringsuttalelsen er basert på Student utvalgenes 
høringsuttalelser som ligger vedlagt 
 
Studenttinget NTNU stiller seg svært positive til arbeidet NTNUs undervisningsstrategiutvalg har gjort. Dokumentet 
bærer preg av nytenking og av å sette studentenes læringssituasjon i søkelyset.  
 
Studenttinget NTNU ønsker imidlertid å påpeke at dersom NTNU mener alvor med denne strategien, så må det 
settes av tilstrekkelige økonomiske midler slik at den kan gjennomføres. Studenttinget NTNU ser det som uheldig å 
kutte i midler til studiekvalitetsarbeid. 
 
1.Målformulering 
Studenttinget NTNU stiller seg kritisk til målformuleringen, der målet med studiene ved NTNU får en ensidig 
instrumentell begrunnelse. NTNU børe ha større mål med sin utdanningspolitikk enn bare å gi det "samfunnet og en 
fremtidig arbeidssituasjon vil kreve". Universitetet må også ha som mål å lære sine studenter å stille kritiske 
spørsmål til etablerte sannheter i det samfunnet vi er en del av. 
 
2. Undervisningsmetoder 
2.1 Læringsaktiviteter 
Studenttinget NTNU er enig med utvalget at skriving i større grad må integreres i studiene. Universitetet må også i 
større grad gi studentene opplæring og øvelse i muntlig fremføring. 
 
For at studentene i større grad skal dra nytte av læringsprosessen, bør det holdes studieteknikk kurs ved starten av 
hvert semester. 



 
Ved de allmennvitenskapelige studier, bør det fra mellomfagsnivå åpnes for større bruk av selvvalgt pensum.  

 
Studenttinget NTNU stiller seg positive til bruk av PBL. Studenttinget NTNU ønsker at PBL også innføres i fag der 
PBL ikke er i bruk i dag. 
 
2.2 Undervisningskulturer 
Et viktig virkemiddel for oppfølging og veiledning av den enkelte student er opprettelsen av flere 
studentassistentstillinger(stud.ass.). Man må forsikre seg om at hver stud.ass har den nødvendige faglige bakgrunnen 
til å drive undervisning på en tilfredsstillende måte. Fakultetene har ansvar for at studentassistent stillingen besettes 
av studenter som innehar de nødvendige kvalifikasjoner. 
 
Det er samtidig viktig at det blir fokusert på den pedagogiske siden ved arbeidet som stud.ass. Alle stud.asser må 
tilbys lønnet pedagogisk opplæring.  
 
Det bør eksistere en studentevaluering av stud.asser. Slik kan fagansvarlig få tilbakemelding om hvilke stud.asser 
som fungerer godt i undervisningen. Disse bør da få tilbud om videre engasjement med en evt. lønnsøkning. Det er 
også viktig at faglærer tar større ansvar for å følge opp sine stud.asser. På den måten tar man vare på gode stud.asser 
og hever kvaliteten på øvingsopplegget.  
 
Det eksisterer i dag store forskjeller mellom undervisningskulturene ved de forskjellige fagområdene. Denne 
forskjellen markeres særlig i øvingsoppleggene ved sivilingeniørutdanningen, og de allmennvitenskapelige fagene. 
Denne forskjellen bør reduseres. Siv.ing.-studenter bør i større grad få ansvar for egen læring, mer frihet og 
selvstendige oppgaver. Denne friheten bør øke etterhvert som den enkelte student stiger i årskursene. Selv om 
øvingsopplegget bør få større preg av frivillighet er det fortsatt viktig at studentene følges opp gjennom frivillige 
øvingssopplegg med stud.asser. Studenter ved de allmennvitenskapelige fagene, derimot, må få tettere oppfølging og 
mer faglig veiledning allerede på grunnfagsnivå. Det bør bli et prinsipp ved NTNU å ha en tett oppfølging av alle 
”ferske” studenter. 
 
I øvingssammenheng må alternative øvingsopplegg (og øvingsevaluering) benyttes i større grad. Det bør også legges 
opp til erfaringsutveksling slik at øvingsopplegg som blir godt mottatt av studentene ved et fag, også kan komme 
studentene ved andre fagområder til nytte. 
 
2.3 Nettbaserte læringsmetoder 
Studenttinget NTNU støtter utvalgets innstilling 
 
2.4 Eksamen 
Studenttinget stiller seg bak undervisningsstrategiutvalgets vurdering om at valg av eksamensform må ta 
utgangspunkt i hvilken kompetanse studentene skal ha oppnådd. Eksamens- og evalueringsformen må dermed 
baseres på hva slags kunnskap og hvilke arbeidsmetoder som reflekterer fagets innhold på best mulig måte. 
 
Studenttinget NTNU stiller seg bak innføring av mer fortløpende evaluering av enkeltstudenter og evt. 
arbeidsgrupper.  
 
Studenttinget NTNU stiller seg i utgangspunktet positive til en vurdering av bruk av karakteren bestått/ikke bestått i 
enkelte fag. Studenttinget NTNU gjør oppmerksom på at det er forskjellige ønsker innenfor de forskjellig 
studiekulturene ved NTNU med tanke på bestått/ikke bestått som evalueringsform. Vi referer til Studentutvalgenes 
høringsuttalelser med tanke på ønskene innenfor de forskjellige studiekulturene. Dette må imidlertid vurderes nøye i 
forhold til fagets innhold og formål, og må ikke være til hinder for opptak til høyere studier verken internt eller ved 
andre studiesteder. 
 
Med endrede eksamens- og evalueringsformer, innser vi at det ikke alltid er behov for eksterne sensorer. NTNU kan 
derfor søke om fritak fra dette punktet i universitetsloven, selv om dette må vurderes nøye i de respektive 
fagmiljøene og ikke føre til en svekking av fagets anerkjennelse eller studentenes tillit til evalueringsprosessen. Fag 



som utpeker seg til en slik ordning er først og fremst der hvor man kan sette 2 strek under svaret. Pengene NTNU 
sparer ved eventuelle unntak for bruk av ekstern sensor må settes av til studiekvalitetsfremmende tiltak. 
 
NTNU bør i større grad bruke kvalitativ tilbakemelding i tillegg til karakterer, når det gjelder evaluering av 
eksamen. Dette vil utvide læringspotensialet som er forbundet med selve eksamen samtidig som hver enkelt student 
vil få en mye mer nyansert forståelse av sine styrker og svakheter innen de respektive fag. Slik kvalitativ 
tilbakemelding er spesielt viktig ved evaluering av fag hvor man ikke kan gi et entydig fasitsvar. 
  
 

3. Undervisningspersonale 

Studenttinget NTNU er enig i utvalgets innstilling om å øke den pedagogiske kompetansen og fokuseringen 
ved universitetet. Det er viktig at dokumenterte pedagogiske evner og undervisningsutvikling skal telle 
positivt ved ansettelse og opprykk av vitenskapelige ansatte. 

I et system hvor de ansatte kan utarbeide undervisningsmapper som skissert i utvalgets innstilling, må rapporter fra 
referansegrupper legges ved. 
 
NTNU bør evaluere og videreutvikle de pedagogiske kursene de holder for sine ansatte. 

Nye og kreative undervisningsformer som gir et godt resultat, bør belønnes. Det er også viktig at informasjon om 
disse undervisningsformene kommer ut til andre fagmiljøer slik at flere får nytte av dem. 

Studenttinget NTNU mener at fordelingen mellom forskning og undervisning i fremtiden skal foregå på instituttnivå. 
Det må imidlertid være en forutsetning at undervisning belønnes på en annen møte en i dag. Vitenskapelig ansatte 
som viser gode pedagogiske evner og som engasjerer sine studenter faglig, må premieres.  Studentitnget NTNU 
frykter at hvis ikke statusen på undervisningsdelen øker, så vil dyktige forelesere ønske å prioritere forskningen. 
 
4. Rammefaktorer og organisering 

Studenttinget NTNU støtter utvalgets innstilling. 

 

4.2 Infrastruktur 

4.2.1 Fysisk infrastruktur 
Studenttinget NTNU støtter utvalgets innstilling og vil understreke viktigheten av økt satsing på studentarealer som 
kollokvierom og lesesalplasser både i nybygg og eksisterende bygningsmasse.  
 
4.2.2 Datainfrastruktur 
Studenttinget NTNU støtter utvalgets innstilling. Det er viktig at det legges vekt på å bedre studentenes tilgang til 
datamaskiner. Først og fremst, må det, som utvalget foreslår, fastsettes et minimumstilbud av arbeidsplasser med 
datamaskin, men det må også legges til rette for at flest mulig kan skaffe seg egen datamaskin. Tilbudet må omfatte 
både muligheter for bruk og sikker oppbevaring av disse i NTNUs lokaler, og at det arbeides for gode finasierings- 
og innkjøpsordinger, for studentene med tanke på anskaffelse av egen datamaskin. 

4.3 Tverrfakultære studieprogram 
Studenttinget NTNU støtter utvalgets innstilling men ønsker å tilføye følgende. 
 
- Det må opprettes et system for interfakultært samarbeid slik at det blir lønnsomt for fakultetene å låne ut 

sine ansatte til andre fakulteter.  

- Studenttinget NTNU ønsker å spesifisere tverrfaglighet. Med tverrfaglighet forstår Studenttinget NTNU 
en reel fagutveksling for alle studenter ved NTNU, på tvers av fakulteter og studiekultur. 

 



4.4 Kontinuerlig studiekvalitetsarbeid 
4.4.1 Fagevaluering 
En kontinuerlig evaluering av undervisningen også underveis i semesteret, er viktig for å oppnå en optimal 
studiekvalitet. Studenttinget NTNU mener derfor at bruken av referansegrupper 
og dybdeevaluering av fag bør utvides til å gjelde alle fag ved NTNU. Samtidig vil vi understreke at det ikke er nok 
å bare opprette referansegrupper. Det er viktig at de får en reell innflytelse og at det eksisterer en instans som 
referansegruppene kan gå til hvis det skulle bli problemer. Det bør også utarbeides klare retningslinjer for 
referansegruppenes mandat. Dette mandatet bør vedtas ved alle institutt og fakultet.  
 
For å sikre det kontinuerlige studiekvalitetsarbeidet, bør det opprettes studentkoordinator-stillinger. Denne bør ha 
bestemmende myndighet slik at man sikrer at studentenes tilbakemeldinger på undervisningen blir hørt.  
 
4.4.2 Oppfølging av studiekvalitetsarbeidet ved NTNU 
Studenttinget NTNU setter spørsmålstegn ved gjennomføring og tidsperspektivet for gjennomføring av 
undervisningsstrategien dokumentet åpner for. Vi er bekymret for at 
gjennomføring og oppfølging av undervisningsstrategien skyves frem i tid da strategien for NTNU, ”Kreativ, 
konstruktiv, kritisk”, går frem mot 2010. Studenttinget NTNU ser at noen av løsningene som skisseres i utkastet til 
strategi ligger lengre frem i tid enn andre. Det bør derfor lages en handlingsplan for som setter tidsrammer på 
gjennomføringen av strategien.  
 
Studenttinget NTNU er enig med utvalget i at det må opprettes ett utvalg med ansvar for oppfølging av 
studiekvalitetsarbeidet i de forskjellige miljøene. Dette utvalget bør i tillegg til å se på oppfølgingen av den sentrale 
strategiplanen, være et organ som også kan gå inn å se på hvordan fakultetene følger opp sine lokale strategiplaner. 
 
Studenttinget NTNU ønsker en tilleggssetning til 4.4.1, bombepunkt 1, underbombepunkt 2 i 
Undervisningsstrategien: "Dette utvalget må videre kunne pålegge fagmiljøene til å følge opp bestemmelsene." 
 
Studenttingssak 27/00 Problemer med semesteravgifta i forbindelse med HiST sitt medlemskap i 

Studentenes Landsforbund (StL) 
Vedtak: "Å melde seg inn i en nasjonal studentorganisasjon er en rettighet det øverste 

studentorganet ved hver utdanningsinstitusjon har. Dette medlemskapet skal betales av 
Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), uavhengig av om de andre øverste 
studentorganene tilknyttet SiT er medlem av en nasjonal studentorganisasjon. Betalingen 
skal skje slik Samskipnadsrådet, NSU og StL har avtalt og KUF har anbefalt. 

 
De øverste studentorgan som  ikke melder seg inn i en nasjonal studentorganisasjon skal 
kunne få de midlene de selv ønsker til å drive nasjonalt arbeid fra SiT, innefor de 
rammene av den eventuelle medlemskapsavgiften i en nasjonal studentorganisasjon. 

 
KUF har det endelig ansvar for å vurdere om behovet er godt nok dokumentert, da 
bevilgningen indirekte vil belaste semesteravgifta." 

 
Vedtak: "Studenttinget NTNU anbefaler Velferdstinget at utgitene til Studentparlamentet ved 

HiST sitt medlemskap i StL finansieres med en flat økning av semesteravgiften for alle 
studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Trondheim. Studenttinget NTNU mener 
økningen også må ta høyde for de andre studentorganenes behov for finansiering av 
nasjonalt interessearbeid innenfor de rammer organene selv ønsker. Studenttinget NTNU 
ønsker at det skrives langsiktige økonomiske avtaler mellom 
Velferdstinget/Studentsamskipnaden i Trondheim og de innvolverte studentorganene. 
Studenttinget NTNU er klar over at en løsning som her skissert vil innebære at NTNU 
studentene bærer en stor del av kostandene" 

 
Studenttingssak 26/00 Universitetsavisas rolle 
Studenttinget NTNU ble oppfordret til å sende mail til kollegierepresentantene før Kollegiemøte dersom de hadde 
noen meninger om saken. 



 
 
 

              
 

STi-møte 06/00 den 03.mai 
 
Studenttingssak 25/00 Valg til Valgstyret 
 Vedtak: "Anne Elisabeth Brandt og Ørjan Vårdal ble valgt inn i Valgstyret ved akklamasjon." 
 
  Vedtak: "AU får fullmakt til å innstille siste representant i Valgstyret." 
 
 
Studenttingssak 30/00 STi sin arbeidsform 
 Vedtak: "Saken vil bli lukket." 
 
 Vedtak: "Kollegierepresentanten får være tilstede under den lukkede saken." 
 
Studenttingssak 33/00 Møteplan for høsten 

Vedtak: Studenttinget NTNU skal høsten 2000 ha følgende møteplan: 
24. august 
7. september 
28.september 
12. oktober 
26. oktober 
09. november - Konstituerende 
16. november - Valgmøte 
 
Møtene starter kl. 18.00 og møtested vil bli gitt i møteinnkallinga.  
 
Studenttingssak 34/00 Endring av økonomiregelement 

Vedtak: Første avsnitt i punkt 2.1.9 endres til: ”Ved reiser av minimum 1 døgns varighet for 
AU/sekretær eller andre som reiser på Studenttinget NTNU sin regning, dekkes utgiftene 
til mat med 80% av Statens satser uten at det trenger å foreligge kvittering. Ved 
utenlandsreiser, dekkes utgiftene til mat med 100% av Statens innenlandske satser, uten at 
det trenger å foreligge kvittering. 

 
Nå skulle egentlig JusHjelpa i Midt - Norge ha vært her, men da ingen var tilstede ble ikke saken behandlet. 
AU fikk fullmakt til å fortsette prosessen 
 
Studenttingssak 32/00 Budsjett for Fadderutvalget 2000 
 Vedtak: "Budsjettforslaget til Fadderutvalget ble vedtatt som forelagt. 
   Lønn sekretær  kr. 39.205,16 
   Lønn leder  kr. 39.205,16 
   Sum Fadderlønn  kr. 100.000,- 
   Rekvisita  kr. 29.000,- 
   Pr-info-opplæring kr. 10.872,- 
   Servering infomøte kr. 9.300,- 
   T-skjorter  kr. 17.000,- 
   Evaluering  kr. 2.200,- 
   Fadderaktiviteter  kr. 63.269,68  (udisponerte midler) 
   SUM   kr. 310.052,- 
 



Studenttingssak 31/00 Sommerarbeid i STi 
Det ble spørsmål om buss saken, og den vil også bli fulgt opp. Lederparet fikk noen innspill på buss saken og andre 
ting det kan jobbes med i sommer. 
 
Studenttingssak 12/00 Budsjett 2000 
 Vedtak: "Studenttinget NTNU godkjenner budsjettets nøkkeltall. 
 
  Budsjett 1999 Regnskap 1999 Budsjett 2000 
Kontogruppe 3 Overføringer NTNU 

Overføringer VT 
SUM inntekter 

Kr. 397.500,-1 
Kr. 297.500,-3 
Kr. 695.000,- 

Kr. 397.500,- 
Kr. 297.500,- 
Kr. 695.000,- 

Kr. 681.000,-2 
Kr. 110.000,-5 
Kr. 791.000,- 

Kontogruppe 5 Personalkostnader Kr. 331.000,- Kr. 331.000,- Kr. 323.100,- 
Kontogruppe 6 og 7 Driftskostnader Kr. 502.300,- Kr. 320.016,31 Kr. 464.500,- 
SUM kostnader  Kr. 833.300,-4 Kr. 651.016,31 Kr. 787.600,- 
 
1 Denne summer er lønn/ honorar, prosjektmidler på 40.000,-, og 25.000,- til bedring av fysisk arbeidsmiljø for 
sekretær. 
2 Her er personalkostnader, driftsmidler og prosjektmidler på 40.000,- inkludert. 
3 Her kommer den midlertidige avtalen med Velferdstinget inn. 
4 Studenttinget NTNU hadde en egenkapital på 132.600,-, men i henhold til den økonomiske avtalen med 
Velferdstinget, så vil de ikke ha noen egenkapital i år 2000. 
5 Her kommer den nye avtalen med Velferdstinget inn. 
 
Kommentar: 
Studenttinget NTNU har budsjettert med et overskudd på :   791.000,- 
       -787.600,- 
       +  20.000,- (overskudd prosjektmidler fra 1999) 
Totalt budsjettert overskudd er   23.400,- 
 
Disse pengene vil gjerne AU holde utenfor budsjettet for å dekke uventede utgifter som kan dukke opp, for 
eksempel i forbindelse med flere arbeidsplasser på kontoret." 
 



UTDRAG FRA STi-REFERAT OVER VEDTAK OG 
UTFØRELSER HØSTEN 2000 

 
STi-møte 07/00 den 24. august 

 
Studenttingssak 39/00 Utvidelse av skoleåret 

Vedtak:  "Studenttinget NTNU stiller seg i utgangspunktet negativ til en tvungen forlengelse av 
studieåret for å bedre studieprogresjonen. En bedring av studieprogresjonen kan oppnås 
ved økt 

 
 
Studenttingssak 36/00 Endring av Valgreglement 
 Vedtak:  

Suppleringsvalg-reglement 
for 

 S t u d e n t t i n g e t  N T N U  
Vedtatt den 24.august 2000. 

Siste endringer i suppleringsvalg-reglementet ble gjort den 24.august 2000. 
 
§ 1 Reglementets virkeområde 
Dette reglement gjelder ved suppleringsvalg til Studenttinget NTNU. Hvorvidt det skal avholdes suppleringsvalg er 
regulert i ordinært valgreglement.  
 
§ 2 STI´ s sammensetning, størrelse og funksjonstid 
STI´ s sammensetning, størrelse og funksjonstid er regulert i «Reglement for Studenttinget NTNU». 
 
§ 3 Valgmåte 
Suppleringsvalg av representanter skjer kun i de valgkretser der det ikke er tilstrekkelig med ordinære 
representanter. Det avholdes ikke suppleringsvalg kun for vararepresentanter. Valget avholdes med urnevalg under 
allmøte i den enkelte valgkrets.  
 
§ 4 Valgstyret 
Det skal opprettes ett eksternt valgstyre som skal administrere valget og forberedelsene til dette. Medlemmer av 
valgstyret kan ikke stille til valg til STi. 
 
§ 5 Dato for avholdelse av valg 
Valg til STi avholdes ved den enkelte valgkrets hver høst, og senest 15.11. Valg til STi avholdes samtidig som valg 
av studentrepresentanter til Kollegiet, så sant dette er mulig. 
 
§ 6 Stemmerett 
Alle studenter som har betalt semesteravgift har stemmerett ved den valgkrets de er registrert. Den enkelte student 
kan kun ha stemmerett ved én valgkrets. 
 
Valgstyret kontrollerer studiebevis ved inngang til allmøte. 
 
§ 7 Valgbarhet 
Alle studenter ved NTNU er valgbare til STi. Studentene må være registrerte som studenter og være manntallsført 
ved det fakultet de stiller ved valg til. 
 
§ 8 Innmelding av kandidater 
Kandidater kan melde sitt kandidatur på allmøtet. 
 



Ordinære kandidater vil også bli ført opp som varakandidater, hvis de ikke reserverer seg mot dette. Kandidater som 
bare melder seg som varakandidater vil ikke føres opp som ordinære kandidater. 
 
§ 9 Plikt til å fungere i verv 
Student som tar i mot valg etter dette reglement, har plikt til å fungere i vervet for hele valgperioden så lenge han 
eller hun er valgbar. STi´s arbeidsutvalg kan etter søknad frita den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller 
belastning kan skjøtte sine funksjoner i vervet. 
 
§ 10 Varamedlemmer 
Ved valg til STi velges 3 varamedlemmer mer enn det ordinære antallet medlemmer fra hver valgkrets. 
Varamedlemmene velges ved egen stemmeseddel. 
Varamedlemmene velges i nummerert rekkefølge. 
 
§ 11 Suppleringsvalg 
Ved frafall av representanter kan Studenttinget NTNU velge å avholde suppleringsvalg i de aktuelle valgkretser. Det 
avholdes ikke suppleringsvalg såfremt det finnes vararepresentanter som er villige og har mulighet til å rykke opp. 
Suppleringsvalg er regulert i eget reglement. 
 
 
§ 12 Valg av STi 
På stemmeseddelen rangerer hver velger i nummerert rekkefølge inntil så mange kandidater som det skal velges for 
vedkommende valgkrets. 
 
Stemmene vektes i følge rangeringen ved å dele på tallene 1, 3, 5, 7 etc. Antall plasseringer som nr. 1 deles med 1, 
antall plasseringer som nr. 2 deles med 3 osv. 
 
De kandidater er valgt innen hver valgkrets som har høyest stemmetall etter vektingen. Rekkefølgen av 
varamedlemmer regnes ut på samme måte som for faste representanter. 
§ 13 Forhåndsstemme 
Det er ikke mulig å forhåndsstemme ved suppleringsvalg. 
 
§ 14 Rett til å avgi stemme ved tvist om stemmerett 
Den som ved inngang til allmøte ikke kan forevise studiebevis, gis ikke adgang til å stemme ved suppleringsvalg. 
 
§ 15 Klage 
Den som har stemmerett ved et valg kan klage over feil som er begått ved dette. Klagen må være fremsatt skriftlig 
overfor valgstyret senest en to dager at resultatet av valget er gjort kjent. 
 
Valgstyret kan bestemme at det skal holdes ny opptelling eller nytt valgoppgjør, hvor dette er tilstrekkelig til å rette 
opp eventuelle feil. Det nye valgoppgjør kan påklages etter reglene i foregående ledd. 
 
Mener Valgstyret at det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig betydning for valgutfallet, og denne ikke lar seg rette 
opp ved ny opptelling eller nytt valgoppgjør, skal det holdes nytt valg. Dette skal holdes så snart som mulig. Inntil 
nytt valg har funnet sted, betraktes de som er valgt ved det ugyldige valg som lovlig valgt. 
 
Valgstyrets avgjørelser i ankesaker skal foreligge skriftlig. Avgjørelsen kan ankes til universitetets klagenemd. 
 
§ 16 Gyldighet 
Dette reglement trer i kraft fra 25.08.2000 
 
 
Studenttingssak 37/00 Avholdelse av Suppleringsvalg 
Reglementet trer ikke i kraft før neste møte, så AU får det som hastesak. 
 
 



Studenttingssak 35/00 Valg av 1 representant til pilotprosjekt om kvalitetssikring av 
høgere utdanning i Norge 

Vedtak: "Frode Olav Drevland ble valgt inn som representant til pilotprosjekt om kvalitetssikring 
av høgere utdanning i Norge." 

 
 
Studenttingssak 40/00 Valg av representant til Styret i stiftelsen ISFiT 
Saken blir utsatt til møte den 7.september. 
 
 
Studenttingssak 41/00 Bemanningsproblemer i Studentservice 
 

Vedtak: "Studenttinget NTNU mener at studentenes hovedinnfallsport til administrasjonen er 
studentservice. NTNU må derfor sørge for at tilbudene ved studentservice opprettholdes 
og styrkes." 

 
 
Da Studenttinget NTNU ikke var vedtaksdyktige etter pause ble resten av sakene diskusjonssaker. 
 
Studenttingssak 38/00 Utfordringer på Nasjonalt plan 
Her er momenter som kom opp: 
• Evaluere valgordning for å sikre mot fraksjonering - preferansevalg vs enkelt flertallsvalg. 
• Forholdet mellom Studenttinget NTNU og studentrepresentantene i Kollegiet. 
• Hva er egentlig lederens oppgave? Den må defineres bedre 
• Arbeidinstruks til leder og andre 
• Hvor mye ansvar? Må veies opp mot nasjonalt ansvarlig. Leder bør være U & H -ansvarlig. 
• Ikke overbelaste AU-medlemmene 
• Leder bør ha ansvar mot kommune og fylke. 
• Hvor er fagpolitikken, studiekvalitet og ressursbruken? Leder U & H, mens AU-medlem tar studiekvalitet. 
• Er lederen en gallionsfigur? Jobb i team - felles ansvar, men leder på toppen. 
• Behov for en ny tredjestilling? 
 
 
Studenttingssak 16/00b) Utfordringer på Nasjonalt plan 
Saken ble utsatt pga for lite vedtaksdyktige. 
 
 
             

STi-møte 08/00 den 07. september 
 
Studenttingssak 40/00 Valg av en representant til Stiftelsen ISFiT 
 Vedtak: "Christer Heimtoft ble valgt inn som representant til Stiftelsen ISFiT." 
 
 
Studenttingssak 42/00 Valg av 1 representant til Studentenes Fredspris 
 Vedtak: "Sigvart Eriksen ble valgt inn som representant til Studentenes Fredspris" 
 
 
Studenttingssak 43/00 Valg av representanter til Velferdstinget 
 Vedtak: "Eirik Berntsen ble valgt inn i Velferdstinget ved akklamasjon" 
 
 



Studenttingssak 44/00 Valg av representant til STi's Kontrollkomite 
(Kl. 20.05)  Saken ble utsatt da det ikke var noen kandidater 
 
 
Studenttingssak 47/00 Valg av 2 representanter til Redaksjonskomiteen i 

Universitetsavisa 
Vedtak: "Erling Paulsen ble valgt inn i Redaksjonskomiteen i Universitetsavisa ved akklamasjon. 

AU får fullmakt til å oppnevne kandidat nr. 2 og bestemme funksjonsperioden for 
kandidatene." 

 
 
Studenttingssak 16/00c) Utvalg som skal se på ressursbruk og organisering av 

studentdemokratiet i Trondheim 
Det kom en oppfordring fra Ivar Munch Clausen om at en av de første tingene utvalget gjør er å lage en definisjon 
av ord som blir brukt slik at alle vet betydningen av ulike ord og legger det samme i dem, som for eksempel 
"velferdspolitkk". 
 

Vedtak: "Studenttinget NTNU vedtar å sette ned et utvalg som skal se på og vurdere 
studentdemokratiet i Trondheim. Utvalget skal også skissere mulige løsninger for en bedre 
og mer hensiktsmessig  modellering av studentdemokratiet etter styringssignalene gitt i 
vedlagte dokument og diskusjonen underveis i de respektive organ. 

 
Ledelsene har ansvaret for å holde en løpende kontakt mellom de respektive organ og 
utvalget." 

 
 
Studenttingssak 45/00 Valutakompensasjon for studenter i utlandet 

Vedtak: "Studenttinget NTNU krever at det snarest innføres en permanent ordning der studenter i 
utlandet skal få full kompensasjon for de tap studentene er påført som følge av 
svingningene på valutamarkedet." 

 
 
Studenttingssak 46/00 Valgform ved valg av AU representanter 
Prøvevotering for direkte valg til AU: 7 stemmer for og 7 stemmer mot. 
 
 
 

              
 

STi-møte 09/00 den 20. september 
 

Studenttingssak 48/00 Mjøs høring - Frihet med ansvar 
Bolk 1 var delt opp i : a)Høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv 
   b)Informasjons- og kommunikasjonsteknologiens betydning 
   c)Kvalitet og effektivitet i læringsmiljøet 
   d)Gradsstruktur i høyere utdanning 
   e)Dimensjonering av kapasitet i høyere utdanning 
   f)Evaluering og akkreditering i høyere utdanning 
 
STUDIER 
Høgere utdanning i et internasjonalt perspektiv 



Vedtak: «Undervisningen skal etter behov kunne tilrettelegges på engelsk. Likevel er det viktig å 
unngå en situasjon der norsk ikke lenger duger som undervisningsspråk.Universitetene 
har en viktig rolle som premiss leverandør til et levende og godt norsk språk.» 

 
Vedtak: «Om enkelte fag skal undervises på engelsk, er det viktig å allikevel beholde/utvikle en 

norsk terminologi.» 
 

Vedtak: «Det bør settes krav til internasjonalisering av høyere utdanning som sentralt ledd i 
lærerstedenes strategiplan.» 

 
Informasjon- og kommunikasjonsteknologiens betydning 

Vedtak: «Vi støtter økt satsing på IKT, men innser at det også finnes negative sider ved økt bruk 
av IKT-basert læring, og ønsker at dette blir sett nærmere på.» 

 
 Vedtak: « «Økt satsing på IKT» presiseres ikke nærmere.» 
 
 Vedtak: «Vi har ikke forutsetninger for å uttale oss om dette (punktet strykes).» 
 
Kvalitet og effektivitet i læringsmiljøet 

Vedtak: «Studenttinget NTNU mener at Studentsamskipnadene er et hensiktsmessig verktøy for å 
ivareta studentenes velferdsbehov. Samskipnadene bør inngå et tettere samarbeid med 
institusjonene med sikte på å få bedret det helhetlige læringsmiljø. Samskipnadene bør 
sørge for et likeverdig tilbud til studentene ved alle tilknyttede institusjoner.» 

 
Vedtak: «Vi er positive til at det blir opprettet egne undervisningsstillinger i basisemner, men 

poengterer at prosentandelen på forskning- og undervisningtid bør opprettholdes på 
instituttet. Gode pedagogiske  egenskaper skal være opprykksgrunnlag.» 

 
Gradsstruktur i høyere utdanning 

Vedtak: «Vi stiller oss positiv til en ny struktur som i grunnprinsipp bør omfatte så mange 
 utdanninger som mulig.» 

 
Vedtak:  «Det er en forutsetning at de midlene som frigjøres ved at den lavere graden reduseres til 

3 år tilbakeføres studentene i form av høynet studiekvalitet.» 
 

Vedtak:  «Selv om normert studietid skal være 3+2 år, og normert vekttallsproduksjon 60+40, er 
det viktig at friheten til å videreutdanne seg utover dette opprettholdes. I praksis vil det si 
at Lånekassen følger opp med videre studiefinansiering inntil et gitt maksimumsnivå. 
Studenttinget NTNU mener at det med en normert studietid på 3+2 år, er behov for å 
opprette studieprogram og ordninger med anbefalt studieløp på laver grad. Det er viktig at 
også de små fagtilbudene opprettholdes, derfor må det fremlegges konkrete forslag for å 
sikre at de marginale fagene ivaretas ved en kortere grad. 

 
Før en endring av gradsstrukturen skal innføres, må alle fag utredes nøye, slik at 
kvaliteten på de ulike fagene sikres.» 

 
Vedtak:  «Dagens ex.phil/Ex.fac ordning bør videreutvikles til et førstesemesterstudiet . Dette 

førstesemesterstudiet før ikke bare omhandle filosofihistorie og vitenskapsteori, men også 
ta for seg det å lære og lære, det å studere på høyre grad og det fagspesifikke ved de 
forskjellige studiene.»  

 
 



FORSKNING 
Vedtak: «Studenttinget NTNU mener norske universiteter må opp på et gjennomsnittlig 

skandinavisk nivå, både når det gjelder forskning og undervisning, før det opprettes flere 
universitet i Norge.» 

 
Vedtak: «Samfunnets behov for forskning og høgere utdanning bør i hovedsak være kriteriene for 

å opprette nye universitet, og ikke sterke forskningsmiljø og kvalitet i institusjonen 
alene.» 

 
 Vedtak:  «Punktet strykes». 
 
 
FINANSIERING  

Vedtak: «Studenttinget NTNU støtter dagens ordning med fast pris per student. Denne 
bevilgningen må tilsvare de faktiske kostnadene ved god studiekvalitet for enhver 
student.» 

 
 
Organisering og tilknytningsformer i høgre utdanning 

Vedtak: «En av de store utfordringene for universitetene i fremtiden vil være å administrere og 
organisere seg selv for å kunne henge med i den raske samfunns - og 
markedsutviklingen.» 

 
Vedtak: «Universitetenes autonomi bør styrkes gjennom en større fristilling og mindre 

detaljestyring fra KUF-departementet. Dette er kritisk for universitetenes evne til 
omstilling og effektivisering.» 

 
Vedtak: «Universitetene og høgskolene har forskjellige samfunnsroller og arbeidsoppgaver som 

bør ivaretas. Da er det viktig å opprettholde skillet i universitets- høgskolesektoren.» 
 
 
LEDELSE OG STYRING 
Kapittelet er delt opp i 3 bolker: 1) Styrets sammensetning 
     2) Faglig kollegium 
     3) Rektor 
 

Vedtak: «Studenttinget NTNU mener det er viktig å skille strategisk styring fra faglig -  og 
administrativ styring. På denne måten kan man oppnå et mer profesjonelt styre og få en 
heldig arbeidsdeling mellom styret og det faglige kollegium.» 

 
Vedtak «Vi mener det er en fordel med et lite styre, men understreker samtidig nødvendigheten av 

minst 2 studentrepresentanter med stemmerett blant annet for å kompensere for 
studentenes kortere virkeperiode i styret. For å ivareta dette bør styret i tillegg til 2 
studenter, settes sammen av 1 teknisk-administrativ, 3 eksterne og 3 vitenskapelige 
representanter. 

 
 Studentrepresentantene skal velges blant og av studentene på de respektive   
  institusjonene.» 

 
Faglig Kollegium 

Vedtak: «Det er meget viktig å holde størrelsen på det faglige kollegium så liten som mulig for å 
oppnå en dynamisk arbeidsform.» 

 



Vedtak: «Vi ser positivt på et faglig kollegium i en rolle som rektors ledergruppe. Kollegiet bør 
være sammensatt av minst 2 studenter i tillegg til alle dekanene.» 

 
Rektor 
 Vedtak: «Rektor bør ansettes av styret etter nominasjon fra det faglige kollegium.» 
 
 Vedtak: «Vi tar ikke stilling til om rektor bør komme fra akademia eller ikke.» 
 
 
Vedtakssekvensen var ferdig kl. 00.50, og på bakgrunn av disse vedtakene vil det bli skrevet en høring som vil bli 
sendt til NTNU. 
 
 
 

              
 

STi-møte 10/00 den 12. oktober 
  
Studenttingssak 43/00 Valg av en representant til Velferdstinget 
 Vedtak:  "Marita Hesjedal og Lasse Wilhelmsen ble valgt inn til Velferdstinget ved   
 akklamasjon." 
 
 
Studenttingssak 55/00 Valg til utvalg som skal se på ressursbruk og organisering av 

studentdemokratiet i Trondheim 
 Vedtak: "Hege Hoem Spjøtvold ble valgt inn ved akklamasjon." 
  
 
Studenttingssak 51/00 Kommunalt Studentråd 

Resolusjonsvedtak: "Studenttinget NTNU ønsker å ha et kommunalt studentråd som et formelt talerør 
for studentene til kommunen og et samlet møtefora mellom student- og 
kommunalpolitikk." 

  
 
Studenttingssak 49/00 Øremerking av stillinger 

Vedtak:  "Studentinget NTNU oppfordrer Kollegiet NTNU til i større grad å ta i bruk øremerking 
av vitenskapelige stillinger som kjønnspolitisk virkemiddel." 

 
Vedtak: "Vi ser på dette som en overgangsordning som skal rettes mot fagmiljøer med særlig skjev 

kjønnsfordeling." 
 
 
Studenttingssak 53/00 Valgperiode for leder og nestleder 

Vedtak: "Studenttinget NTNU ser det som ønskelig at organets valgperiode følger skoleåret. 
Arbeidsutvalget utreder dette nærmere." 

 
 
Studenttingssak 56/00 Endring av Studenttinget NTNU sitt reglement 
Reglementet: 
Vedtak:   



§6.3.1 
 ”Leder og Nestleder velges ved separate valg. De tre AU-medlemmene velges samlet ved preferansevalg. Alle 
studenter ved NTNU er valgbare til leder- og nestledervervene. De tre AU-medlemmene velges blant STis 
representanter.” 
 
§6.3.2 
” Dersom Leder eller Nestleder trekker seg fra sitt verv skal nyvalg foretas på påfølgende møte, minimum 14 dager 
etter at den tillitsvalgte har bekjentgjort at han/hun vil trekke seg. 
Hvis et av de øvrige AU-medlemmene trekker seg fra sitt verv foretas nyvalg på påfølgende møte . 
Det samme gjelder ved misstillit.” 
 
§6.3.3 
”Dersom leder eller nestleder trekker seg etter den 01.09,  kan  STi konstituere et nytt AU-medlem og en ny 
sammensetning av AU. Det kan gjøres på følgende måte: 
Dersom leder trekker seg konstitueres nestleder som leder og et AU-medlem som nestleder. 
Dersom nestleder trekker seg konstitueres et AU-medlem som nestleder.” 
 
§ 5.1:  
Vedtak:  
Paragrafen strykes. 
 
 
Økonomireglementet 
§2.3.1  
Vedtak:  
”Budsjettet legges frem på første mulige møte hvor nøkkeltallene for overføringene fra NTNU er kjent. Budsjettet 
ses i sammenheng med arbeidsprogrammets innhold. ……” 
 
 
Valg og suppleringsvalgs reglement 
§ 1:  
Vedtak: 
"Dette reglementet gjelder ved valg til Studenttinget NTNU. 
Reglementet er underlagt "Reglementet for Studenttinget NTNU"." 
 
 
Forretningsorden 
Tale- og forslagsrett 
Vedtak: 
"Alle studenter ved NTNU og alle faste observatører har tale- og forslagsrett på Studenttinget NTNU sine møter." 
 
Dagsorden 
Vedtak: 
"Studenttinget NTNU kan med 2/3 flertall endre dagsorden." 
 
Protokolltilførsel og stemmeforklaring 
Vedtak:  
"Studenttinget NTNUs medlemmer og kontrollkomiteen kan for å erklære uenighet i vedtak gjort av Studenttinget 
NTNU, eller forklare årsaken til en bestemt stemmegivning, levere hhv., protokolltilførsel eller stemmeforklaring til 
møteleder. Disse må meldes før Studenttinget NTNU hever møtet." 
 
 
 



 
Studenttingssak 52/00 Mål uten mening 

Vedtak: "Studenttinget NTNU ønsker at alle fag ved NTNU skal ha et meningsdokument. Et 
meningsdokument skal være en beskrivelse av hvorfor man skal lære de ulike elementene 
i et fag, hvilken kompetanse man skal ha oppnådd ved å ta dette faget, og hvilken relevans 
dette har til andre fag og næringsliv." 

 
 
Studenttingssak 57/00 Forlengelse av virkeperiode for prinsipprogram 

Vedtak: "Studenttinget NTNU forlenger virkeperioden for prinsipprogrammet til å gjelde i tre år. 
For årets prinsipprogram vil det bety at perioden forlenges til å gjelde for 2000, 2001 og 
2002. 

 
Endringer i prinsipprogrammet kan gjøres ved 2/3 flertall av tilstedeværende 
representanter. Tilføyelser kan gjøres ved at halvparten av tilstedeværende representanter 
stemmer for. 
 
Det forutsettes at hvert sittende Studentting oppfordres til en revidering av 
prinsipprogrammet." 

 
 
Studenttingssak 54/00 Tellekorps til valgoppgjør 
De som kan telle er: Torbjørn Amundsen, Christer Heimtoft, Frode Olav Drevland, Anne Herstad, Marit Olave 

Gunnerød, Christian R. Hemmingsen, Marte Helene Sølvberg, Elin S. Bakås, Ivar Munch 
Clausen, Ragnhild B. Solvang, Fredrik R. Sellevold, Thomas A. Hope?, Tora Langseth, 
Daniel Chr. Doublet, Dag Liodden? Og Hans Aarhus (bare STi).  

 
 
Studenttingssak 50/00 Nedleggelse av posten på lærestedene 

Vedtak: "Studenttinget NTNU stiller seg svært negativ til en nedleggelse eller en nedbygging av 
Postkontorene på Dragvoll og Gløshaugen. Det finnes i dag ingen gode argumenter for å 
legge ned postkontorene på Dragvoll og Gløshaugen. Salgsresultater, overskudd, 
kundepågang, kundetilfredshet og tetthet av studenter og ansatte er aspekter som tilsier at 
filialene må opprettholdes med samme status som de har i dag. Studenttinget NTNU 
ønsker derfor ikke at postkontorene bygges ned til kassaordninger med skrankestatus. 

 
Hvis det derimot blir mulig å ha post-i-butikk skal en slik løsning ikke gi dårligere 
posttilbud en hva dagens situasjon gir. Samtidig skal alle aspekter med å innføre en slik 
ordning være avklart med NTNU, Tapir og Studenttinget NTNU før en endelig 
nedleggelse av postkontorene på lærestedene. Her kan arealsituasjonen nevnes som den 
viktigste faktor for å kunne håndtere et større kundepress. " 

 
 
Studenttingssak 58/00 Åpent brev om kollektivrabatt 
 Vedtak:  "Studenttinget NTNU vil sende dette åpne brevet på vegne av seg selv." 
 
 
Studenttingssak 60/00 Søknad om støtte i forbindelse med kollektivkampanjen 
Saken var trukket da den var en hastesak og allerede var blitt vedtatt i AU 
 
  

              



STi-møte 11/00 den 26. oktober 
 
Studenttingssak 65/00 Nestleder blir Nasjonalt ansvarlig 

Vedtak:  "Heltidsstillingen som nestleder gjøres fra og med neste periode om til nasjonalt ansvarlig. 
Stillingen skal fortsatt være tillagt ansvaret som leders stedfortreder." 

 
 
Studenttingssak 63/00 Stillingsinstrukser til AU og lederparet 
Forslag 1: Fremmet av Kontrollkomiteen 
  ”vedtak utsatt i hht reglementet.  
  Alle forslag fremmes i dag.” 
 
Studenttinget fulgte KK sin innstilling, og det ble åpnet for debatt. 
 
 
Studenttingssak 46/00b) Valgform til AU 
Forslaget om å utsette saken til neste møte ble enstemmig vedtatt. 
 
  
Studenttingssak 64/00 Teknologi for ikke teknologer 

Vedtak: ”Studenttinget NTNU støtter opp om NTNUs visjoner om å være et tverrfaglig 
universitet. For å oppnå dette anser vi det som nødvendig at man har en mye større grad 
av utveksling av studenter mellom campusene enn det man har i dag. De teknologifagene 
som eksisterer i dag er tungt tilgjengelig for studentene ved de humanistiske og 
samfunnsvitenskapelige fag. Studenttinget NTNU ønsker derfor at teknologifakultetene 
oppretter teknologifag for ikke-teknologer. Der hovedfokus i fagene ikke er 
beregningsmetoder, men gir en grunnleggende og bred innføring og viser hvilke 
muligheter og begrensninger som finnes innen området. 

 
Studenttinget NTNU ønsker at teknologi – fakultetene oppretter nye teknologifag for ikke 
teknologer, samt at adgangen til dagen teknologifag blir mer åpen.” 

 
 
Studenttingssak 61/00 Reglementsendring vedrørende prinsipprogrammet 
Vedtak: 
"§ X: Studenttinget NTNU skal ha til enhver tid et prinsipprogram som ligger til grunn for sine  
 saker. 
 
§ X.1. Prinsipprogrammet skal gjelde for 3 år. 
   
§ X.2: Studenttinget NTNU kan åpne prinsipprogrammet for endringer ved 2/3 flertall av tilstedeværende 

representanter. Endringer kan vedtas av at over halvparten av tilstedeværende representanter stemmer for. 
Intensjonen om hvilke punkt i prinsipprogrammet som ønskes endret skal bekjentgjøres i sakspapirene til 
møte. 

 
 
Studenttingssak 62/00 Dyrere å ta toget 

Resolusjons vedtak:  
”Studenttinget NTNU stiller seg svært kritiske til nedprioriteringen av kollektivtransporten som 
statsbudsjettet legger opp til. Forslaget legger opp til en miljø- og studentfiendtlig 
samferdselspolitikk som ikke kan godtas. 

 



Studentene er en økonomisk presset gruppe som er avhengig av et godt og billig reisetilbud både 
ved studiestedet og ved hjemreiser. Studenttinget NTNU ser med stor bekymring på momspålegg 
som vil ramme langdistanserutene for buss, og at NSB ikke får økte tilskudd.”  

 
 
 
            
 

STi-møte 12/00 den 16. november 
 
Studenttingssak 67/00 Valg av representant til Den Sentrale Klagenemnd 

Vedtak:  "Christian Fjellstad ble valgt inn til Den Sentrale Klagenemnd ved akklamasjon." 
 

Vedtak: ”Inger Marie Hauger ble valgt inn som vara til Den Sentrale Klagenemnd ved 
akklamasjon.” 

 
Begge skal sitte fra 01.01.2001 til 31.12.2001. 
 
 
Studenttingssak 69/00 Valg til Velferdstinget 2001 

Vedtak:  ”Lasse Wilhelmsen, Kjersti Marie Steensrud, Guro Sandnes, Anne Lise Aastad, Torgeir 
Holt, Stian Simensen, Eirik Berntsen, Ingvill Kvernmo, Daniel Doublet, Hanne Pedersen 
og Andreas Urdal ble valgt inn i Velferdstinget ved akklamasjon.” 

  
 Vedtak:  Varakandidater: 

1.Jonathan Ogilvy Millar  
   2.Roger Beite 
   3.Christer Heimtoft  

4.Torbjørn Amundsen 
   5.Christian Fjellstad 

6.Ole Marius Løfsnes 
   7.Anne Sofie Ravndal Risnes 
    
 
Studenttingssak 70/00 Valg Kollegierådet 2001 

Vedtak: ”Endre Jo Reite, Alf Reidar Sandstad, Stian Loholt, Inge Fløan, Anne Grethe Haugan, 
Marte Fodstad, Marit Olave Gunnerød og Christer Heimtoft ble valgt ved akklamasjon.” 

 
Vedtak  Varakandidater 

1.Christian Hemmingsen 
  2.Ivar Munch Clausen 
  3.Lasse Wilhelmsen 

 
 
Studenttingssak 46/00b) Valgform til AU 
 Vedtak:  Paragraf 6.3.1 beholdes som i dag:  
 

”Leder og nasjonalt ansvarlig velges ved separate valg. De tre AU-medlemmene velges 
samlet ved preferansevalg. Alle studenter ved NTNU er valgbare til leder- og 
nestledervervene. De tre AU-medlemmene velges blant STis representanter.” 

 
 



 
Studenttingssak 63/00 Stillingsinstruks til AU og lederparet 
 Vedtak: Ny paragraf X i Studenttinget NTNUs reglementet: 

"Det skal til enhver tid finnes en arbeidsinstruks for arbeidsutvalgets medlemmer, dette 
skal inkludere en spesifikk instruks for hvert arbeidsområde. Instruksen forevises  
studenttinget på årets første ordinære møte. Enhver endring av instruksene skal forevises 
studenttinget ." 

 
 
Studenttingssak 68/00 Lønnsnivå til leder og nasjonalt ansvarlig 2001 
 Vedtak  ”Leder/nasjonalt ansvarlig:  

Vervet er en heltidstilling og lønnes etter ltr.5 i statens lønnsregulativ. Det utbetales 
feriepenger. Lønn utbetales for 11 måneder. Feriepenger utbetales påfølgende år. Det blir 
gitt rentekompensasjon for studielånet.” 

 

Denne endringen er avhengig av at den totale budsjettrammen ikke reduseres, og at det 
ikke går på bekostning av driftsmidler.” 

 
 
Studenttingssak 71/00 Miljøstrategi ved NTNU 

Vedtak:  ”Studenttinget NTNU ønsker at Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  skal bli et 
miljøvennlig Universitet, og at vi jobber strategisk med miljøarbeid. Studenttinget NTNU 
oppfordrer Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet til umiddelbart starte arbeidet 
med en Miljøstrategi, og  en handlingsplan for implementering av strategien.” 
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