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STi møte 01/04 den 26.11.03 
 
Studenttingssak 01/04 Valg av leder til Studenttinget  
 Votering:  Carl Fredrik Tjeransen  2 stemmer 
   Maria Serafia Fjellstad  20 stemmer 
    
 Vedtak: ”Maria Serafia Fjellstad ble valgt inn som leder av Studenttinget 2004” 
 
 
 
Studenttingssak 02/04 Valg av organisatorisk nestleder til Studenttinget 
 Votering:  Stine Lien Eriksen   4 stemmer 
   Ingrid Sand   17 stemmer 
   Det ble avgitt 1 blank stemme 
 
 Vedtak: ”Ingrid Sand ble valgt inn som organisatorisk nestleder av Studenttinget 2004” 
 
 
 
Studenttingssak 03/04 Valg av utdanningsansvarlig nestleder til Studenttinget 

Votering:  Christian Melby Bjørn  13 stemmer 
   Marius Blanke   4 stemmer 
   Carl Fredrik Tjeransen  4 stemmer 
   Stine Lien Eriksen   1 stemme 
 

Vedtak:  ”Christian Melby Bjørn ble valgt inn som utdanningsansvarlig nestleder av Studenttinget 2004” 
 
 
Studenttingssak 04/04 Valg av AU-medlemmer til Studenttinget  

Vedtak:  ”Jan Richard Laursen, Andreas Istad og Åshild M. Østtveit Odeen ble valgt inn som AU-
medlemmer til Studenttinget 2004 ved akklamasjon.” 

 
 
 

STi møte 02/04 den 29.01.04 
 
Studenttingssak 05/04 Valg av STi’s kontrollkomite  
 Vedtak: ”Ketil Stadskleiv ble valg som leder av kontrollkomiteen ved akklamasjon” 
 

Vedtak: ”Sindre Balas og Øystein E. Thorvaldsen ble valgt inn i kontrollkomiteen ved 
akklamasjon.” 

 
 
Studenttingssak 08/04 Valg av vararepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU) 
 
 Vedtak:  ”Åshild Odeen ble valgt som vara for Marthe Strickert,  

Svein Brembo ble valgt som vara for Morten Svendsen,  
Og Marius Blanke ble valgt som vara for Eirik Åm.  
Alle ble valgt ved akklamasjon” 

 
 
Studenttingssak 06/04 Valg av Landsstyrerepresentant til NSU 
 Votering  Kandidat   Stemmer 
   Vegard Austmo  8 
   Sindre Balas  15 
   Blanke   1  
 

Vedtak:  ”Sindre Balas ble valgt inn som representant  i LS med 15 mot 8 stemmer” 
 



Vedtak:  ”Åge Halvorsen ble valgt inn som 1.vara for Sindre Balas ved akklamasjon” 
 

Vedtak:  ”Vegard Austmo ble valgt inn som 2.vara for Sindre Balas ved akklamasjon” 
 

Vedtak:  ”Christian Melby Bjørn blir 1.vara og Ingrid Sand blir 2.vara” 
 
 
Studenttingssak 07/04 Valg til Landstinget NSU  

Vedtak:   
Antall som skal velges: 19  
Stemmenummer VALGT? SUM PLASS  

  
Navn  
Bjørn, Christian Melby VALGT 10,1317 1  
Sand, Ingrid VALGT 8,58258 2  
Halvorsen, Åge VALGT 5,63803 3  
Odeen, Åshild VALGT 5,34895 4  
Laursen, Jan Richard VALGT 4,07549 5  
Istad, Andreas VALGT 3,32946 6  
Austmo, Vegard VALGT 3,32341 7  
Utgård, Bjørn VALGT 2,89495 8  
Midthjell, Sverre VALGT 2,67728 9  
Valde, Ingrid VALGT 2,37766 10  
Hammer, Axel VALGT 2,31079 11  
Hansen, Per Øyvind VALGT 2,30952 12  
Jahre, Jasmin VALGT 2,30258 13  
Blanke, Marius VALGT 2,02599 14  
Svendsen, Morten VALGT 2,01783 15  
Aastad, Anne Lise VALGT 2,00519 16  
Slettebø, Ragnhild VALGT 1,63327 17  
Steen, Christine U VALGT 1,31337 19  
Halvorsen, Bente VALGT 1,12879 21 Ble kvotert inn, 

Ketil kvotert ut 
Stadsklev ut 

Stadskleiv, Ketil 1.vara 1,57221 18 Han ble kvotert ut, og  
Brembo, Svein 2.vara 1,1845 20 Halvorsen inn 
Gustavsen, Martin 3. vara 1,10371 22  
Sandnes, Guro 4.vara 0,9256 23  
Lyng, Kari-Anne 5.vara 0,86918 24  
Pedersen, Hanne 6.vara 0,84408 25  
Angvik, Lars Gunnar 7.vara 0,83382 26  
Paulsen, Eirik 8.vara 0,79045 27  
Haugen, Torgar 9.vara 0,58301 28  
Berle, Øyvind 10.vara 0,56223 29  
Myhren, Kjell Petter 11.vara 0,4789 30  
Studenttinget vedtok også at de som ikke ble valgt inn ble vara i den rekkefølgen de kom i det ordinære valget” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



STi møte 03/04 den 12.02.04 
 
Studenttingssak 11/04 Valg av vara til Landstyrerepresentant  
 Vedtak: ”Bjørn Utgård ble valg som 2.vara til Erik Madssen ved akklamasjon” 
 
 
 
Studenttingssak 09/04 Godkjenning av Fadderukas budsjett 
 Vedtak:  
Budsjett Fadderutvalet Dragvoll 2004  

  
Konto Spesifisering Verdi Delsum Mrk 
Utgifter  
1. Løn Timelønssats 95 1

 Timar pr månad 150 
 Tal månader 3 
 Utbetalt løn 42750 
 Feriepengar 5130 
 Arbeidsgjevaravgift 5985 
 Sum løn + sosiale utgifter 53865 
 Delsum løn for to tilsette  107730
  

 2. Kontordrift   Porto:  20625 2
  Kopiering, papir, permer, tape o.l.  4000 
  Telefon:  400 
  Kontor  400 
  Delsum   25425

  
 3. Trykksaker   Fadderhåndbok 200 stk  1000 

  Fadderbarn håndbok, 2000 stk  7000 
  Delsum   8000
  

 4. Fadderutgifter   4.1. Rekruttering   
  4.1.1 Linjeforeiningar   
  400,- pr rekruterte fadder,  28000 
  1000,- for hver tiende.  7000 
  Sum linjeforeninger:  35000 
 4.1.2. Andre rekrutteringsutgifter  
  Logokonkurranse  1000 
  4.2. Fadderforpleining   
  Fadderfest  2000 
  Premiering  2000 
  Mat  6000 
  4.3. T-skjorter   
  T-skjorter: 250 stk  320 
  Pris per stykk  55 
  Sum t-skjorter:  17600 
  Delsum   63600
  

 5. Festivalen   5.1. SMS   
 50 øre pr. Melding, 40 000 mlds 20000 
  5.2. Servering   
 Servering imatrikuleringa 70000 3
  5.3. Arrangement   
 Diverse arrangement (Balansering) 10245 4
 Delsum  100245
  

 Sum utgifter   305000
  

 Inntekter  1. Tilskott  300000
 2. Sponsorinntekter  5000



Sum inntekter  305000
Merknader  

1 Stud.ass.-løn er utgongspunktet  
2 Bør samordnast med NTNU  
3 Denne posten bør vurderast redusert  
4 Pott til spontane og planlagte arrangement i regi av andre/faddarar 

 
 
Studenttingssak 10/04 Karakterbruk  

Vedtak:   
”Studenttinget NTNU mener fastsettelsen av karakterer i et emne alltid skal baseres på hvordan en enkelt besvarelse ligger i 
forhold til kravene for faglig mestring. De kvalitative karakterbeskrivelsene, slik de er vist i studiehåndboken, skal ligge til 
grunn for karaktergivningen. Studenttinget NTNU mener normalfordeling ikke skal brukes ved karakterfastsettelse i 
enkeltemner. 
 
Studenttinget NTNU stiller seg sterkt kritisk til å innføre C som gjennomsnittskarakter både på bachelor- og masternivå. 
Dette gjelder særlig masternivå, hvor studentene gjerne har blitt selektert ut, generelt sett har et høyere faglig nivå, får bedre 
veiledning, mer oppfølging og er mer engasjert i emnet. En eventuell innføring av C som gjennomsnittskarakter må følges 
opp av en informasjonskampanje i nasjonale massemedia rettet mot studenter og næringsliv.  
 
Studenttinget er positive til mer bruk av karakterskalaen bestått/ikke bestått. Studenttinget presiserer at bestått/ikke bestått 
ikke må sammenlignes med A-F-skalaen. Grensen for bestått kan legges betraktelig høyere enn hva som kreves for bestått i 
A-F-skalaen. Sett  i lys av dette kan bestått/ ikke bestått også brukes på masteroppgaver, og i langt større grad på store 
gruppearbeider , som for eksempel ”Eksperter i team.”  Bestått/ikke bestått bør innføres samtidig for hele årskurs på 
studieprogrammene. Mer utstrakt bruk av bestått/ikke bestått bør følges opp av en informasjonskampanje i nasjonale 
massemedia rettet mot studenter og næringsliv. 

Diploma supplement er særlig viktig ved bruk av karakterskalaen bestått / ikke bestått. Et fyldig og godt diploma supplement 
er også viktig ved bruk av karakterskalaen A-F for å ha muligheten for å gi et mer helhetlig bilde av utdannelsen og den 
enkeltes prestasjoner ovenfor utenlandske utdanningsinstitusjoner og næringslivet. 
 
Studenttinget NTNU ser verdien av et kvalitetssikringssystem som sikrer samordna bruk av karakterene på nasjonalt nivå.” 
 
AU skal fremme en egen sak om Diploma Supplement 
 
 
 

STi møte 04/04 den 04.03.04 
 
Studenttingssak 14/04 Innføringsemner ved NTNU  
 Vedtak:  
”Emne 1 skal være plassert første semester  
Emne 2 skal plassere i løpet av andre studieår  
Emne 1 skal være likt for alle studenter ved NTNU.  
Emne 2 bør, som i dag, være valgbare emner fra en meny hvor studenten kan velge fritt utenfor sitt fakultet. 
 
Emne 1 bør videre speile den tverrfaglige profil ved NTNU, og således være en innføring til både 
humanistisk/samfunnsvitenskapelig og teknologisk tankesett og historie. 
 
Emne 2 bør etterfølge Emne 1” 
 
 
Studenttingssak 12/04 Suppleringsvalg til Velferdstinget 
 Vedtak: ”Eirik Sandaas ble valgt inn i Velferdstinget ved akklamasjon” 
 
 Vedtak: 
   11.vara: Christine Ursin Steen   11 5/12 stemmer 
   12.vara Carina Flaam Moen   8 2/12 stemmer (4 første stemmer) 
   13.vara Per Øyvind Hansen   8 2/12 stemmer (3 første stemmer) 
   14.vara Ketil Stadskleiv   4 6/12 stemmer 
 
 
 



Studenttingssak 13/04 Måldokumenter  
 Vedtak: 

”Måldokument for internasjonal gruppe 
Overordende mål: 
 
1. Internasjonal gruppe skal arbeide for at utveksling, både til og fra NTNU, blir fremmet og videreutviklet ved 
NTNU. 
 
2. Internasjonal gruppe skal arbeide for internasjonal solidaritet. 
 
Internasjonal gruppe (IG) har hovedsakelig to mål, slik beskrevet ovenfor. Disse er utveksling og solidaritet. For en 
utfyllende beskrivelse av Studenttinget NTNUs standpunkt i forhold til disse to hovedmål, henvises det til internasjonal 
politisk plattform for NTNU. Måldokumentet er således å anse som sentrale aktører som IG ved å samarbeide med, kan 
fremme utveksling og solidaritet. 
 
Delmål: 
 
1. Internasjonal seksjon (Int.sek) 
IG skal følge opp Internasjonal Seksjon, slik at de holder seg synlige ovenfor studentene.  
 
IG skal arbeide for at all informasjon på NTNU minimum forefinnes på norsk og engelsk. 
  
IG skal arbeide for at Int.sek i større grad utvikler pakkeløsninger for utveksling, samt at Int.Sek har fullstendig informasjon 
om all utveksling ved NTNU. IG skal arbeide for at Int.sek som en del av dette koordinerer sitt arbeide i større grad med 
fagmiljøene. 
 
IG skal arbeide for at Int.sek videreutvikler mangfoldet av språkkurs ved NTNU, spesielt rettet mot studenter som skal reise 
eller tenker å reise på utveksling. 
 
IG skal arbeide for at Int.sek sørger for at mottakelsen og oppfølgingen av internasjonale studenter foregår på et 
tilfredsstillende nivå. Dette gjelder særlig informasjon omkring rutiner og undervisningstilbud ved NTNU. 
Eksempler på konkrete tiltak som en del av dette er: internasjonale studenter varig integreres i fadderordninger. Oversetting 
av ”studentsosiale kataloger” ved NTNU. Utvikling av informasjonsbrosjyrer særlig rettet mot internasjonale studenter. 
 
2. Fagmiljø  
IG skal arbeide for at fagmiljøene blir mer aktive med å opprette utvekslingsavtaler med andre studieinstitusjoner. IG skal 
arbedide for at utvekslingsavtalene videre registreres hos Internasjonal Seksjon, for koordinering. 
 
IG skal arbeide for at godkjenning av utdanning fra utlandet blir enklere, særlig i de tilfeller der NTNU allerede har godkjent 
institusjonen det utveksles til/fra. Automatisk godkjenning er dermed noe IG skal fremme sterkere.  
 
IG skal arbeide for at fagmiljøene i større grad opplyser om utvekslingsmuligheter, i samarbeide med internasjonal seksjon. 
Dette kan eksempelvis gjøres via fakultetsspesifikke informasjonsmøter. 
 
 
3. Studentorganisasjoner og Studentdemokratiet: 
IG skal holde kontakt med og samarbeide med andre studentorganisasjoner og studentdemokratiet for å fremme 
internasjonale spørsmål på deres agenda. 
 
IG skal i år kartlegge utveksling i samarbeide med lokale studentorganisasjoner og studentdemokratiet på lokalt nivå.  
 
4. SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) 
IG skal delta i arrangementer i regi av SAIH. 
IG skal sørge for at det fortsatt gis informasjon om SAIH i forbindelse semesteravgiften 
IG skal viderebringe de studiespesifikke resolusjoner av relevans fra SAIH til avstemning i Sti04. 
IG skal arbeide for et Vennskapsuniversietet, i samarbeide med SAIH 
  
5. ISU, ICOT, ESN m.fl 
IG skal ha kontakt med ISU (Internastional Students Union), ESN (Erasmus Students Network), ICOT (International Club of 
Trondheim) og andre internasjonale studentforeninger av interesse. 
 
IG skal arbeide for at ISU styrkes bl.a. ved at deres rammevilkår styrkes, samt at internasjonale studentorganisasjoner 
koordinerer seg bedre. 
 
IG skal fremme samarbeide mellom ISU og fadderordningen. Som en del av dette inngår å profilere ISU overfor nye 
studenter særlig via samarbeide bl.a. med ESN og ICOT og fadderordninger. 
 



IG bør ved, i all hovedsak, å styrke de lokale internasjonale studentorganisasjoner fremme internasjonale studenters 
interesser. I de tilfeller der internasjonale studentorganisasjoner er for svake til å representere internasjonale studenters 
interesser, bør Sti ved IG ta på seg denne oppgaven. 
 
6. ISFIT (International Students Festival In Trondheim) 
IG skal holde seg oppdatert i forbindelse med ISFIT. 
 
IG skal fremme Sti04 og Sti05 som samarbeidspartnere med ISFIT05, jfr at ”Utdanning” er fokus for ISFIT05, og at dette er 
noe Sti har kompetanse på. 
 
7. Internasjonale spørsmål 
IG skal jobbe for at STi setter internasjonal spørsmål på dagsorden, men med et spesielt fokus på studentrettigheter og 
studentsolidaritet.” 
 
 
 

Vedtak: 
”Måldokument for Informasjon- og profileringsgruppa 2004 
 
Overordnet mål: 
”Informasjon- og profileringsarbeidet i 2004 skal gjøre Studenttinget lett gjenkjennelig, og bidra til at flere studenter føler at 
studentdemokratiet har noe å si for dem”. 
 
Interngruppa for informasjon og profilering har lagt vekt på en del konkrete tiltak, der arbeidet med disse kan fordeles blant 
medlemmene i gruppa. Dette vil også lette evalueringen i etterkant. I en helhetlig plan for informasjon- og profileringsarbeid 
(informasjonsstrategien) vil det være hensiktsmessig å dele inn i ulike interesseområder, som alle konkrete tiltak bør stå i 
forhold til, også på langsiktig basis. Interngruppa har i år valgt å konsentrere seg om én av disse; studentene.  
Gruppa skal videre bidra til å utarbeide en informasjonsstrategi som skal vedtas i løpet av året, som er mer langsiktig og skal 
ligge til grunn for senere informasjon- og profileringsarbeid. 
 
1. Førsteårsstudenter 
Gruppa ønsker å gjennomføre et opplegg for å gjøre Studenttinget kjent for førsteårsstudentene – dette gjennom 
forelesninger, immatrikuleringen og faddere. Dette er et ledd i et prosjekt som bør gå over flere år. 
 
2. Bredde 
Gruppa vil henvende seg til studenter som sitter i referansegrupper, for å utnytte deres potensiale til å nå ut bredt. Dette kan 
gjøres gjennom ”referansegruppekursing”, der man innkaller til felles møte for utveksling av erfaring i regi av Studenttinget. 
Dette må skje i samarbeid med Studiekvalitetsgruppa. 
 
3. Studenter med tillitsverv 
Gruppa ønsker å lage et opplegg der vi setter søkelyset på at alle med studenttillitsverv er ambassadører for det de holder på 
med. Dette kan for eksempel gjøres gjennom et arbeidsmøte i Studenttinget. 
 
Gruppa vil så en tanke om at det blir opprettet en Studentdemokratiets dag, gjerne tidlig på høsten. Faste arrangement får mer 
oppmerksomhet enn ad hoc-opplegg, og dette vil også være heldig da det fordrer et samarbeid mellom alle parter i 
studentdemokratiet. 
 
4.  Studenter og institusjonen 
Gruppa vil arbeide for at Studenttingets politikk og arbeidsmåte er kjent og anerkjent på universitetet, og vil i den forbindelse 
prøve å få inn Studenttingets kontaktinformasjon i trykksaker som for eksempel Undervisningskatalogene, evt. 
Studiehåndbøkene etc. Det bør også være et mål å få en ikon-link fra Innsida til Studenttingets sider. Dette spiller også inn på 
Studenttingets kontakt med NTNUs ledelse og administrasjon, og med andre grupper som kan ha innvirkning på 
studentpolitikk. Det er viktig at Studenttinget er kjent også blant disse da det letter saksarbeid både formelt og uformelt. 
 
5. Studenter og media 
Det er viktig å treffe studenter flest med saker som angår dem. Gruppa vil arbeide for at saker Studenttinget arbeider med når 
studenter også gjennom andre distribusjonsrutiner enn studentmedia (som er et ansvarsområde for ledelsen). Dette ved for 
eksempel å ha gode oppslag på tavler med lett gjenkjennelig layout. 
 
6. Studenter generelt 
Gruppa vil utarbeide et enhetlig informasjonsmateriell, og layout for oppslag på tavler etc. Det bør også vurderes om noe av 
dette skal være engelskspråklig. Det er et ønske å gjøre en vri på materiellet. Dette skal brukes i år, og skal sette Studenttinget 
på kartet, gjerne både i form av sak og personer. 
 
I forbindelse med møter skal det være møteromanvisninger som står i stil med layout på resten av informasjonsmateriellet. 
Gruppa ser det også som viktig å satse på møtelokaler på Samfundet, da dette er et fortreffelig sted å møte den jevne student, 
og setter slik Studenttinget i sammenheng med livet som student generelt. 



 
6. 1 Valget ’04 
Gjennom å fokusere på arbeidsoppgaver som kan bidra til å gjøre Studenttinget kjent gjennom hele året håper vi å få til et 
godt utgangspunkt for blæsting akkurat i forbindelse med valgperioden.  
Gruppa vil tidlig utarbeide en plan for gjennomføringen av valget, og se dette i sammenheng med tiltak som skal 
gjennomføres eller i løpet av året. Et godt samarbeid med Valgstyret bør etableres så tidlig som mulig. ” 
 
 
 Vedtak: ”Behandlingen av måldokumentet til Studiemiljøgruppa ble utsatt” 
 

 
Vedtak:  

”MÅLDOKUMENT FOR STUDIEKVALITETSGRUPPEN 2004 

Generell målsetning 
 Studiekvalitetsgruppen skal aktivt følge opp implementeringen av  
Kvalitetsreformen og se til at denne skjer til studentenes beste.  
Videre skal gruppen strebe etter å samarbeide med Alternativ Undervisning (AltUnd), samt jobbe med de andre intern 
gruppene med de saker hvor våre agendaer samsvarer. 
 

Konkrete målsetninger 
Bruk av oppgaver/semesteroppgaver/prosjekt/midtsemestereksamener 
SK gruppen vil jobbe for økt fokus på kvalitet fremfor kvantitet ved alle aspekter av læringsprosessen ved NTNU. 
Studentene må få disponere sin egen tid bedre, og få ta ansvar for egen læring.   
Videre vil SK gruppen jobbe for at det skal bli bedre koordinasjon m.  
hensyn til innlevering av oppgaver, semesteroppgaver og  
midtsemestereksamener. 
 
Referansegrupper 
SK Gruppen vil jobbe for å øke oppmerksomheten rundt  
Referansegruppene. Vi ser for oss at det opprettes en ordentlig løsning for oppfølgingen av referansegruppene og en sentral 
database for hele NTNU.  Videre vil vi samarbeide med Informasjon og Profileringsgruppen med hensyn til et felles opplegg 
for referansegruppene.  
 
Alternativ Undervisning 
SK gruppen skal samarbeide med AltUnd gruppen for å fremme  
studentenes interesser og fremme alternative evaluerings- og undervisningsformer. 
 
Karakterer 
SK Gruppen vil jobbe for økt bruk av bestått/ikke bestått.  
 
It’s Learning 
It’s learning blir tatt i bruk i størst mulig grad over hele universitetet og at alle faglærere innser potensialet ved It’s learning 
som et faglig og administrativt verktøy. 
  
Kvalitetssikringssystemer 
SK-gruppen skal følge opp utvikling og implementering av kvalitetssikringssystemer ved NTNU” 
 
 
Alle måldokumentene trenger språkvask 
 
 
 

 
 

STi møte 05/04 den 22.03.04 
 

Studenttingssak 13/04 Måldokumenter  
 Vedtak: 
”MÅLDOKUMENT STUDIEMILJØGRUPPEN 
Måldokumentet er inndelt i primærmål og sekundærmål. Primærmål er saker gruppen vil prioritere, og hvor vi har ”konkrete 
tiltak” som viser ”hva vi konkret ønsker å gjøre”. Sekundærmålene er ting vi ser på som andreprioritet. Vi har valgt å ikke 
ha ”konkrete tiltak” på sekundærmålene.  



 
Læringsmiljøparagrafen (§44 i universitets og høyskoleloven) 
Fra og med januar 2004 er alle utdanningsinstitusjoner pålagt å ha et læringsmiljøutvalg, som skal jobbe direkte opp mot 
Styret, og bidra til at bestemmelsene i § 44 om læringsmiljø, punkt 1-2 i lov om universitet og høgskoler, gjennomføres. 
Disse punktene omfatter blant annet det fysiske og psykiske læringsmiljøet, krav om tilfredsstillende inneklima, og 
forholdene generelt på studentenes arbeidsstasjoner.1 
Konkrete tiltak: Studiemiljøgruppen vil jobbe for at punktene som omhandler læringsmiljø i § 44 blir overholdt. Dette kan 
gjøres gjennom oppfølging av de tiltakene som allerede er gjort, og rapportering til en de rette instansene dersom paragrafen 
ikke overholdes. 
Rapportering forutsetter en god dialog mellom referansegruppene, FTR ene og studentutvalgene. Også studiemiljøgruppen 
bør være mer aktiv i forhold til å informere studentene om hvordan gi beskjed om kritikkverdige forhold. 
Studiemiljøgruppen vil også utrede muligheten for et hovedverneombud for studenter. 
 
Læringsmiljøutvalg og referansegrupper: 
Studiemiljøgruppen ønsker å jobbe tett opp mot læringsmiljøutvalget (LMU). Et tett samarbeid mellom LMU og 
studiemiljøgruppen ser vi på som fordelaktig,   
blant annet for å unngå overlapping, finne ut hvilke saker vi kan samarbeide om samt unngå dobbeltarbeid. LMU selv ønsker 
ikke å være ”klagemur” og det bør derfor opprettes klare linjer for hvem man skal rapportere til om kritikkverdige forhold. 
Det er nå påkrevd å ha referansegrupper på alle fag ved NTNU. 
Dersom deres mandat utvides kan de også ta seg av ting som omfatter læringsmiljø. 
Dette mandatet bør kunne gis til andre studentorganer som fagutvalg, klassetillitsrepresentanter, etc. om dette er mer 
hensiktsmessig. 
Disse må da informeres både om LMU og studiemiljøgruppen og få utvidet mandat til å rapportere til LMU om forhold som 
er kritikkverdige på lærestedene. 
Konkrete tiltak: Studiemiljøgruppen ønsker å jobbe for at dialogen mellom styret på NTNU og LMU bedres. 
Studiemiljøgruppen bør også få til et samarbeid mellom referansegruppene (eller de studentorganene som blir gitt dette 
mandatet), for på en mest effektiv måte kunne samarbeide med LMU. Studiemiljøgruppen kan brukes som bindeledd mellom 
studentorganene og LMU.  
 
Informasjon:  
Studiemiljøgruppen ønsker å informere om læringsmiljøutvalget til studentene og de ansatte.  
Konkrete tiltak: Studiemiljøgruppen vil jobbe for å lage en brosjyre for å informere om hvilke rettigheter studentene har i 
forhold til læringsmiljø, der vi tar utgangspunkt i § 44. 
Dette ønsker vi å gjøre i samarbeid med LMU. 
En slik brosjyre bør blant annet deles ut til referansegruppene, og gjøres tilgjengelig for alle studenter . Studiemiljøgruppen 
vil og se på mulighetene for å lage en hjemmeside i samarbeid med LMU som kan gi informasjon om LMU og studentenes 
rettigheter i forhold til læringsmiljø. 
 
Arbeidsstasjoner for studenter:   
Studiemiljøgruppen vil jobbe for å kartlegge behovet for arbeidsstasjoner på de ulike  fakultetene ved NTNU. Med 
arbeidsstasjoner mener vi lesesalsplasser, grupperom, pc saler etc. Vi mener det er viktig å prioritere studenter på høyere 
grad (mastergradstudenter etc), 
 som så langt det er mulig må få sin egen arbeidsplass (lesesalsplass etc).   
Grupperom er noe vi har fått et økt behov for etter innføringen av kvalitetsreformen, for eksempel i forbindelse med fag som 
”Eksperter i Team”. Slik det er nå er dekningsgraden på grupperom for dårlig. 
Konkrete tiltak:Vi vil samarbeide med studentutvalgene og FTR ene om kartlegging av lesesalsplasser, datasaler og 
grupperom, 
Vi ønsker å utrede behovet for arbeidsstasjoner. 
Ved alle studentarbeidsplasser bør det stå en oversikt over felles lesesaler, datasaler og grupperom på lærestedet. På denne 
oversikten ønsker vi og å ha noen opplysninger om hvor studentene kan henvende seg dersom forholdene er kritikkverdige. 
Slike oversikter vil vi prøve å lage med hjelp fra teknisk avdeling.  
Studiemiljøgruppen ønsker å jobbe for at det blir flere grupperom . 
Vi vil og jobbe for at det blir installert pc er på grupperommene, og at forholdene er lagt til rette for å kunne bruke bærbar pc. 
Vi vil jobbe for at PC er som er stasjonert på campus skal ha den programvare og kapasitet som det kreves for det bestemte 
studiet. 
Vi ønsker generelt å arbeide for å få flere pc er med god kvalitet og ny programvare, og for at printerne som brukes har den 
kapasiteten som trengs for å skrive ut store dokumenter, bilder og annet som det bestemte studiet krever. 
Studiemiljøgruppen ønsker å jobbe for at det fremdeleles skal være gratis å bruke printere ved NTNU. 
 
Forholdene på arbeidsstasjonene:  
Kravet til alle arbeidsstasjoner er gode ventilasjonsforhold, gode lysforhold (som leselys ved hver pult) og normal 
romtemperatur. Det bør utføres HMS kontroll på alle studentarbeidsplasser minst en gang i året. Dette er spesielt ønskelig i 
eksamensperiodene. 
Konkrete tiltak: Studiemiljøgruppen ønsker å jobbe for at forholdene er best mulig på alle arbeidsstasjoner for studenter.  

                                                 
 



Studiemiljøgruppen bør følge opp arbeidet som skal gjøres i forbindelse med HMS (helse, miljø og sikkerhet) håndbok for 
studenter. 
Med en slik håndbok kan vi lettere se hvordan forholdene best kan tilrettelegges. 
Vi ønsker å få opp røyking ikke tillatt på de områdene som skal være røykfrie, og samtidig informere om områdene der 
røyking er tillatt. 
Vi vil og følge opp ”muggsoppsaken” og passe på at studentene får nok informasjon om hvor dette er et problem. 
 
Samarbeid med Velferdstinget: 
Studiemiljøgruppen ønsker å ha et tettere samarbeid med Velferdstinget i saker som gjelder studentvelferd. 
Konkrete tiltak: Vi ønsker å holde oss oppdatert på de vedtakene som blir gjort i velferdstinget. 
 
Sekundærmål: 
Datasaler/pc avtaler: Studiemiljøgruppen ønsker å jobbe for gode pc avtaler som er økonomisk gunstige for 
heltidsstudenten.  
Vi ønsker å se på mulighetene for å ha en ”leieordning” for bærbare pc er, da spesielt rettet mot masterstudenter. 
 
Kollektivtrafikk: Studiemiljøgruppen kan i samarbeid med Velferdstinget jobbe for å få et best mulig busstilbud til og fra 
lærestedene. Vi ønsker at all kollektivtrafikk skal ha en studentrabatt på 50% uansett tid og sted.  
Studiemiljøgruppen ønsker og å se på mulighetene for flere bussavganger til og fra lærestedene. 
 
Velferdspolitisk komité NSU: Studiemiljøgruppen ønsker å bruke NSU sin velferdspolitiske komité i saker som gjelder 
generelle studieforhold. 
Eksempler på dette kan være: 
Jobbe for å få et eget verneombud for studenter.  
Holde oss informert om de nye konverteringsreglene i lånekassen og prøve å finne den løsningen som er mest 
hensiktsmessing i forhold til lånekassen og studiefinansiering.” 
 
 
 
Studenttingssak 15/04 Internasjonal plattform  
 Vedtak: 
 

”INTERNASJONAL POLITISK PLATTFORM 
FOR 

STUDENTTINGET NTNU 
 
 

BÆRENDE PRINSIPPER: 
 
Bærende prinsipp 1: Internasjonal mobilitet 
 
Studenttinget ser på internasjonal mobilitet som et mål, og noe NTNU i større grad må utvikle og legge til rette for. 
Internasjonal mobilitet fremmer både det akademiske, faglige og sosiale ved NTNU. Samtidig anser Studenttinget 
internasjonal mobilitet for å være viktig for å fremme kontakt og samarbeid på tvers av landegrensene.  
 
Kandidater fra NTNU skal i særlig stor grad operere i et internasjonalt arbeidsmarked. Derfor er det avgjørende at 
NTNU verner om og aktivt søker å utvikle kompetanse og erfaring med internasjonale problemstillinger og mentalitet 
blant sine studenter. 
 
Hva er så særlig mobilitetsfremmende? 
-Studenter ut (utveksling) 
-Studenter inn (utveksling) 
-Internasjonale studentnettverk 
-Internasjonal jobberfaring/intensivkurs 
-Sosiale internasjonale nettverk 
-Akademiske nettverk 
 
NTNU må sørge for når det utvikler sine strategier for internasjonal mobilitet å ikke glemme den ”underskog” av 
organisasjoner som også fremmer internasjonale nettverk. Man bør ikke ha et for ensidig fokus på bare selve 
utvekslingen. NTNU bør dermed verne om å søke å utvikle og fremme internasjonal studentmobilitet utover kun 
utveksling. 
 
Bærende prinsipp 2 Studentenes rettigheter. 
 
Studenttinget mener at internasjonale avtaler som regulerer handel med utdanning må baseres på internasjonale 
overenskomster om kvalitetssikring, og at studentene skal behandles som partnere. Som likeverdig partnere i en 
prosess har studenter rettigheter som må fremmes. 



 
Studenttinget anser gratisprinsippet for å være sentralt for å sende studenter utenlands. Samtidig må støttevilkårene 
være tilstrekkelige for å fordre internasjonal mobilitet. Ved å gjøre utveksling til noe ”alle kan ta seg råd til”, vil det 
ikke være ressursene som hindrer utveksling. Med det store antallet som ønsker utveksling, vil dermed 
studentmobiliteten fremmes og økes. 
 
Bærende prinsipp 3: Studentsolidariet. 
 
Studenttinget anser internasjonal studentsolidariet som et særdeles viktig felt. Norge har en lang tradisjon som 
bidragsyter og støtte til land som er svakere stilt økonomisk. Den tradisjon som går tilbake til Nansen, som spenner 
over NORAD og andre, har gjort Norge til et foregangsland når det gjelder ”hjelp til selvhjelp” til mennesker i nød. 
Samtidig fremmer studentsolidariet kontakt og forståelse mellom mennesker. Den åpner også opp for fremtidige 
markeder som studenter fra NTNU senere vil komme i kontakt med. Som et posisjonerende tiltak i forhold til 
bedrifter i Norge er dette dermed særlig interessant. Ved den utveksling som går fra NTNU og internasjonale 
studenter som kommer hit, har institusjonen NTNU en særdeles god mulighet til å fremme dette. Dette gjelder særlig i 
form av videreutvikling av NORAD, NIFU m.fl programmer.  
 

INNHOLDSFORTEGNELSE: 
 
Bærende prinsipper: Side 1 
 Bærende prinsipp 1: Internasjonal mobilitet 
 Bærende prinsipp 2: Studenters rettigheter 
 Bærende prinsipp 3: Studentsolidariet 
 
Innholdsfortegnelse: Side 2 
 
Internasjonal mobilitet: Side 3-6 
  

Informasjon til studenter: Side 3 
  Internasjonale studenter 
  Studenter ved NTNU 
 

Internasjonale studenter: Side 3-4 
  Institusjonens ansvar 
   Mottakelse og oppfølging 
   Språk og undervisningskompetanse 
  Integrering av internasjonale studenter 

Internasjonale studentorganisasjoner 
  

Studenter ved NTNU: Side 5-6 
  Institusjonens ansvar 
   Rett til utveksling og tilrettelegging for utveksling 

  Pakkeløsninger 
   Språkkurs: 
  Godkjenning av utenlandsk utdanning og vitnemålstillegg. 
 

Organisasjoner som fremmer internasjonal mobilitet 
 
Studenters Rettigheter: Side 6-7 

Finansiering av studier i utlandet/gratisprinsippet: Side 6 
 
 GATS og handel med utdanning: Side 7 
 
Studentsolidaritet: Side 7 

INTERNASJONAL STUDENTMOBILITET: 
 
INFORMASJON TIL STUDENTER: 
 
I tillegg til at NTNU må inngå flere utvekslingsavtaler, må også informasjonsarbeidet om mulighetene for internasjonal 
mobilitet styrkes. Dette må skje på alle nivåer, men særlig gjennom de akademisk tilsatte. Kvaliteten på dagens materiell 
tilfredsstiller ikke dette i tilstrekkelig grad. Et viktig ledd i å fremme studentmobilitet er å sørge for gode 
informasjonsprosedyrer og utvikling av god informasjon.  
 

Internasjonale studenter 
Informasjonen til internasjonale studenter skal være god, effektiv og utfyllende nok til at studentene kan orientere seg om 
NTNUs tilbud i en rekrutteringssituasjon. Samtidig skal informasjonen til internasjonale studenter, på alle ledd i institusjonen 



NTNU, være god nok til at studentene når de kommer hit videre kan orientere seg rundt i det mangfold av tilbud som finnes 
ved NTNU, samt holde seg oppdatert om forelesningsplaner og annen informasjon av interesse. 
 
All faginformasjon ved NTNU skal dermed forefinnes minimum både på norsk og engelsk. Dette gjelder så vel informasjon 
på internett så vel som trykt informasjon. Også de studentsosiale katalogene, som Samfundets, Studentersamskipnadens 
tilbud, informasjon fra Studentprestene og annet av interesse bør også finnes på engelsk 
(Et noe mer kortfattet sammendrag av innholdet i brosjyrene kan også godtas ”for english students” ) 
 

Studenter ved NTNU 
I henhold til Kvalitetsreformens krav om utveksling, må fagmiljøene må i større grad opplyse om utvekslingsmuligheter, i 
samarbeid med internasjonal seksjon. Dette sikres best ved at fagmiljøene på fakultets- og instituttnivå tar ansvar for sine 
studenter lokalt. I forhold til informasjon, kan dette eksempelvis skje via jevnlige (semesterlige) fakultets og instituttmøter 
for studentene om utveksling, i samarbeide med internasjonal seksjon. Fagmiljøenes ansvar for administrative og 
mobilitetsmessige deler, er behandlet senere (under institusjonens ansvar). 
 
Informasjon om andre internasjonale tilbud til studentene: språkkurs, intensivkurs (ATHENS, BEST, CERN, andre), 
prosjekter i utlandet og annet bør det også opplyses om. Den ”underskog” av organisasjoner som eksisterer med 
internasjonalt virkefelt, kan med fordel også fremmes av fagmiljøene lokalt. 
 
På semesteravgiftgiroen, gir de fleste studenter ved NTNU 20 kroner til SAIH. Fortsatt støtte til SAIH blant studentene er 
bundet i informasjon om hva SAIH får ut av disse kronene. Som et ledd av dette er det særlig viktig at denne informasjonen 
videre får stå på semesteravgiftgiroen. Som den viktigste studentsolidariske organisasjonen ved NTNU, anser Studenttinget 
NTNU dette som sentralt for å fremme den internasjonale studentsolidaritet og derfor noe som må videreføres. 
 
 
INTERNASJONALE STUDENTER: 
Når en internasjonal student kommer på utveksling til NTNU skal vedkommende føle seg velkommen og bli tilrettelagt for 
på en meget tilfredsstillende måte. Alle studenter ved NTNU, både utvekslingsstudenter og NTNU studenter, skal ha like 
muligheter og rettigheter. Når en student kommer på utveksling til NTNU skal studenten forvente å kunne få det samme 
faglige tilbud og oppfølging som studenter ved NTNU. 
 

INSTITUSJONENS ANSVAR: 
Mottakelse og oppfølging: 

Mottakelsen og oppfølgingen av internasjonale studenter skal være meget tilfredsstillende. Dette gjelder særlig informasjon 
omkring rutiner og undervisningstilbud ved NTNU og studentsosiale tiltak. Internasjonal seksjon har ansvar for å henvise 
studenter i studiesosiale spørsmål. 
   
  Språk og underviserens undervisningskompetanse: 
For å legge til rette for et mer internasjonalt studentmiljø, mener Studenttinget at undervisningen i større grad bør legges til 
rette for engelskspråklige studenter. 
 
Antallet internasjonale studenter ved NTNU må økes. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette målet er at NTNU fortsetter å 
utvikle fagtilbud på engelsk, både i kvalitet og omfang. For å skape et internasjonalt studiemiljø må disse fagtilbudene være 
åpne både for utenlandske og norske studenter, og de må kunne inngå som en del av en norsk grad. 
 
Undervisning på lavere grad og i lavere årskurs bør fortsatt hovedsakelig foregå på norsk. Det bør også gå klart fram av 
studieplanen hvorvidt et fag tilbys på norsk, engelsk eller begge språk. 
 
Studenttinget ønsker at NTNU skal tilby kurs til faglig ansatte og studenter som ønsker å forberede sine engelskkunnskaper, 
samt aktivt forsøke å rekruttere flere internasjonale forelesere.  
 
Det må samtidig foreligge alternative pensumlister med litteratur på engelsk, eventuelt skal dette tilbys av faglærer ved 
semesterstart til internasjonale studenter. Samtidig er det en forutsetning at der det på bachelornivå ikke undervises på 
engelsk, tilbys engelskspråklig tilleggslitteratur, og veiledning, der det er behov. Faginformasjonen må også forefinnes på 
engelsk, særlig gjelder dette informasjon på nett. 
 
Det er en forutsetning at det på høyere nivå kan undervises på engelsk, særlig med tanke på studentmobilitet på masternivå. 
Enkelte fag må selvfølgelig av hensiktsmessige grunner kunne unntas (som nordisk, fransk etc). Dette bør dermed tilstrebes 
som et hovedprinsipp, ikke som en tvangsregel. 
 
Mye av faglitteraturen er i dag på engelsk. Likevel forventes det at studentene skal skrive på norsk på eksamen, uten ordbok. 
Dette oppfatter Studenttinget som lite fremmende for det norske fagspråk. I de fag der faglitteraturen er på engelsk mens 
eksamen skal skrives på norsk, må det dermed åpnes opp for muligheten til å medbringe en norsk-engelsk fagordbok, 
eventuelt et kompendium der faguttrykk er oversatt fra norsk til engelsk for de spesifikke fag. For internasjonale studenter 
bør det også være mulig å medbringe ordbøker som kan lette deres mulighet til å formidle fagspråket på engelsk. 
Norsk alternativ litteratur bør tilstrebes som supplement/alternativ til engelsk litteratur, dette gjelder særlig for lavere grads 
studier 



 
Samtidig er det viktig at det eksisterer et norsk fagspråk, og integrering av internasjonale studenter må ikke gå på bekostning 
av norske studenter, som for all overskuelig framtid fremdeles vil utgjøre hoveddelen av studentenes ved NTNU. Tilbudet til 
internasjonale studenter ved NTNU må dermed økes uten at det går på bekostning av norske studenter ved NTNU. 
 
 INTEGRERING AV INTERNASJONALE STUDENTER: 
Institusjonen NTNU må legge til rette for integrering av utenlandske studenter, for eksempel er fadderordninger et viktig 
virkemiddel. Studenttinget mener det er viktig at linjeforeninger og studentorganisasjoner tar sin del av ansvaret her og at 
NTNU stiller de nødvendige ressurser til rådighet for å få realisert dette.  
 
Internasjonal seksjon har også et ansvar her i samarbeide med de internasjonale studentorganisasjoner, studentdemokratiet, 
og fadderordninger. 
 
 INTERNASJONALE STUDENTORGANISASJONER: 
Studenttinget anser internasjonale studentorganisasjoner for å være en ressurs og forventer at NTNU støtter disse på linje 
med norske studentorganisasjoner. 
 
Studenttinget skal samarbeide tett med International Students’ Union (ISU) for å representere interessene til de internasjonale 
studentene ved NTNU. ISU er også en viktig organisasjon for å skape akademisk og sosial integrering av internasjonale 
studenter. NTNU skal dermed jobbe for å gi internasjonale studentorganisasjoner tilstrekkelige rammevilkår for å fremme 
studentmobiliteten. 
 
Studenttinget bør søke å skaffe seg oversikt over utvekslingen ved NTNU, bl.a. via jevnlige undersøkelser av utvekslingen, i 
samarbeide med lokale studentdemokrati. NTNU må ta denne undersøkelsen alvorlig og se den som et verdifullt tillegg til 
undersøkelser utført av NTNU. 
 
 
STUDENTER VED NTNU: 
 INSTITUSJONENS ANSVAR: 
 Rett til utveksling og tilrettelegging for utveksling 
I henhold til Kvalitetsreformen (Stortingsmelding 27), har studentene rett på utveksling. For at rettigheten for å få tilrettelagt 
et utenlandsopphold skal bli reell, er det en forutsetning at NTNU tar ansvar ved å inngå et bredt spekter av 
utvekslingsavtaler. Særlig bør det satses på å inngå avtaler med læresteder i land utenfor OECD-området. Avtalene må bygge 
på reell og gjensidig utveksling. 
 
Fagmiljøer ved NTNU skal dermed opprette og ivareta gode kontakter med relevante utdanningsinstitusjoner i utlandet. 
Utvekslingsavtalene må videre registreres hos Internasjonal Seksjon, for koordinering. Studentene skal ikke påføres 
ekstrakostnader på grunn av utvekslingen.  
 
En hensiktsmessig arbeidsdeling, kan eksempelvis være at fagmiljøene oppretter utvekslings avtaler, mens internasjonal 
seksjon koordinerer dem og sprer informasjon om dem, i samarbeide med fagmiljøene. 
 
 

Pakkeløsninger 
NTNU bør i større grad utvikle pakkeløsninger for utveksling. Kun ved å strømlinjeforme utvekslingen mer, kan man lage 
løsninger som letter utvekslingen og senker terskelen blant studenter som vil på utveksling. Det er en kjensgjerning at slik 
systemet er i dag, oppleves det som en unødig runddans mellom kontorer, noe som tar ifra studentene ved NTNU lysten til 
utveksling. Grunntanken ved pakkeløsninger ligger i at det ikke skal være nødvendig for studentene å bruke unødig mye tid 
på å finne enkel informasjon. Ved mindre institusjoner (NLH, HiST, Medisinske fakultet ved NTNU), finnes slike 
pakkeløsninger. De har vist seg å ha økt mobiliteten kraftig og senket terskelen for utveksling blant studentene.  
 
Hvis man har et ønske om å øke utvekslingen, bør det dermed i større grad tilbys pakkeløsninger som letter utvekslingen. 
Samtidig vil slike pakkeløsninger over sikt være enklere å administrere, da de fleste studentene vil velge dette og ikke bruke 
tid på pendling mellom kontorer og dermed ”bruke opp” viktige ressurser som bedre kunne vært nyttet til å forbedre 
utvekslingstilbudet. Samtidig er det en kjensgjerning at ved å utvikle pakkeløsninger, som de fleste velger, kan fagmiljøene få 
en bedre kontroll på det faglige innhold i utvekslingstilbudet, og bedre håndplukke utvekslingsmuligheter som bedre kan 
integreres i det helhetlige fagtilbud ved NTNU. 
 
Pakkeløsningene bør det finnes oversikt over sentralt på internasjonal seksjon. Videre må det som en del av dette koordineres 
i større grad med fagmiljøene. Internasjonal seksjon og fagmiljøene bør dermed jevnlig møtes for å koordinere og utvikle 
dette pakketilbudet. Aller helst bør fagmiljøene (instituttene/fakultetene) ha en person som har særlig ansvar for denne 
kontakten med internasjonal seksjon slik at de pakkeløsninger som utvikles kan ha et godt faglig nivå. 
 
Det er samtidig viktig at det tilbudet som utvikles kan ha forskjellig tyngde både i henhold til lengde, studiebelastning og 
intensitet for å fremme utveksling både blant de beste og blant de alminnelig gode studenter. 
 



Samtidig som det må satses på å inngå flere utvekslingsavtaler, er det i alle parters interesse at det er fremdeles er mulig å 
være såkalt ”free-mover”. NTNUs utvekslingsavtaler vil aldri kunne dekke alle læresteder og studieretninger i utlandet. 
Særlig i forbindelse med den nye gradsstrukturen er det derfor spesielt viktig å bevare muligheten til å være free-mover. 
NTNU og nasjonale myndigheter må derfor sørge for at de etablerte utvekslingsavtalene ikke blir til hinder for studentene 
som ønsker å være free-mover. 
 

Språkkurs: 
For å bedre utvekslingen, bør NTNU tilby et mangfold av språkkurs, spesielt rettet mot studenter som skal på utveksling eller 
planlegger dette. Dette bør videre koordineres med fagmiljøene, slik at det også kan være kursing i relevante utenlandske 
faguttrykk. Informasjon om disse kursene må komme tydelig fram. I utgangspunktet bør dette være en del av det helhetlige 
tilbudet og dermed ikke påføre studentene ekstra omkostninger. 
 

Godkjenning av utenlandsk utdanning og vitnemålstillegg. 
Studenter som tar fag/emner i utlandet som en del av sin grad ved NTNU, skal ha muligheten til å få eksamensresultatene 
spesifisert i vitnemålet. 
 
Et effektivt, rettferdig og fleksibelt system for godkjenning av utenlandsk utdanning er en forutsetning både for å heve 
antallet internasjonale studenter ved NTNU og antallet utvekslingsstudenter fra NTNU. Norge ratifiserte i 1999 Lisboa-
konvensjonen om gjensidig godkjenning av utenlandsk utdanning, Ett sentralt prinsipp i Lisboa konvensjonen er at 
bevisbyrden for ikke å godkjenne må ligge hos NTNU, og ikke hos den enkelte student. Studenttinget støtter dette fullt ut. 
 
Godkjenning av utdanning fra utlandet må dermed bli enklere, særlig i de tilfeller der NTNU allerede har godkjent faget 
tidligere, og det ikke har skjedd en forringelse av kvaliteten ved det universitetet det uveksles til og/eller at NTNU eller 
institusjonen det uveksles til har endret sitt fagtilbud slik at utvekslingen må vurderes på nytt for faglig innpassing. I de 
tilfeller der et fag allerede har vært godkjent ved en institusjon det utveksles til og ingen substansielle endringer har 
forekommet, ved NTNU eller vertsinstitusjonen, må automatisk godkjenning nyttes i større grad. 
 
Når det gjelder godkjenning fra andre universiteter i Norge, så bør det være slik at i de tilfeller der andre norske universiteter 
allerede har godkjent et fags kvalitet for å være god ved en vertsinstitusjon, og det ikke har skjedd substansielle forandringer, 
bør denne også godkjennes som fullgod ved NTNU. Samtidig bør det bl.a. via internasjonal seksjon og NOKUT etableres 
fullgode rutiner for godkjenning av utdanning, slik at utdanning fra utlandet kan brukes på tvers av universitetene i Norge. 
 
Gjennom Bologna-prosessen har Norge forpliktet seg til å utstede det internasjonale vitnemålstillegget ”diploma supplement” 
for avsluttede, godkjente studier. Det er en forutsetning at dette vitnemålstillegget utstedes til alle studenter, og at dette skjer 
automatisk og uten kostnader for den enkelte student ved NTNU. 
 

ORGANISASJONER SOM FREMMER INTERNASJONAL MOBILITET: 
Det er ikke kun utveksling som er internasjonal mobilitet. Internasjonal mobilitet inkluderer: Studenter ut (utveksling), 
Studenter inn (utveksling), Internasjonale studentorganisasjoner, Internasjonal jobberfaring/intensivkurs, Sosiale 
internasjonale nettverk, Akademiske nettverk m.m. Selv om det er selve utvekslingen som er den primære aktivitet, er det via 
de andre førnevnte nettverk at mobiliteten virkelig blir internasjonalt, integrert og gjensidig avhengig. NTNU bør støtte opp 
om og styrke disse nettverk, og da særlig organisasjoner som fremmer slike (ATHENS, BEST, CERN, andre). De 
organisasjonene ved NTNU som fremmer den internasjonale mobilitet, utover utvekslingstiltak, bør derved også aktivt 
styrkes og fremmes ved NTNU. 

STUDENTERS RETTIGHETER: 

FINANSIERING AV STUDIER I UTLANDET/GRATISPRINSIPPET: 
Med innføringen av Kvalitetsreformen har alle studenter rett til å få tilbud om et utenlandsopphold som en del av sitt 
gradsstudium. Samtidig anser Studenttinget norske gradstudenter i utlandet for å være viktige. Studenttinget NTNU er 
imidlertid tilhenger av en prioritering av finansieringen av delstudier i utlandet, om nødvendig på bekostning av 
finansieringen av gradstudier. Studenttinget mener også at det er riktig å prioritere finansiering av gradstudier på masternivå 
framfor bachelornivå. Følgelig mener Studenttinget at skolepengestøtten til delstudier og masterstudier må bestå av 100 % 
stipend.  

GATS OG HANDEL MED UTDANNING: 
Studenttinget mener at internasjonale avtaler som regulerer handel med utdanning må baseres på internasjonale 
overenskomster om kvalitetssikring, og at studentene skal behandles som partnere, ikke som kunder, i denne prosessen. Som 
partnere i en prosess har studenter dermed rettigheter som må fremmes. 
 
Studenttinget er i utgangspunktet tilhenger av internasjonale avtaler som verktøy for å regulere den internasjonale handelen 
med utdanning. Samtidig mener Studenttinget at utdanning er et offentlig ansvar og at det ikke er ønskelig å erstatte det 
offentlige utdanningssystemet. En kommersialisering av utdanning kan ha negative konsekvenser for kvaliteten på 
utdanningen som tilbys. Det er derfor viktig at de delene av GATS som gjelder utdanning knyttes til internasjonale 
overenskomster om kvalitetssikring. GATS-prosessen må dessuten gjøres mer gjennomsiktig og åpen, og interessegrupper 
må i større grad høres.  



 
 

STUDENTSOLIDARITET: 
 
Studenttinget vil aktivt bidra til studenters arbeid for grunnleggende demokratiske rettigheter og menneskerettigheter. 
 
Studenttinget anser internasjonale studentorganisasjoner og studentsolidariske organisasjoner for å være en viktig 
kontaktarena for studentsolidariet.  
 
Studenttinget ønsker å vise studentsolidariet med studenter i andre land som befinner seg i en vanskelig situasjon. Særlig 
fokus legger Sti på studenter i lav inntekts land (tidligere kalt U-land), samt studenter i land der de demokratiske vilkår er 
sterkt forringet.  
 
Primært skal Studenttinget kontinuerlig støtte opp om studenters arbeid for grunnleggende demokratiske rettigheter, for 
eksempel i form av resolusjoner og støtteerklæringer. 
 
Studenttinget ønsker også å drive studentsolidarietsarbeid også i form av konkrete tidsavgrensete samarbeidsprosjekter med 
studentorganisasjoner i andre land, der det er mulig. Det er også en sentral oppgave for Studenttinget å spre informasjon om 
forholdene for studenter i andre deler av verden. 
 
NTNU bør utvikle et samarbeide med et vennskapsuniversitet. Studenttinget mener at dette vil være et meget viktig 
studentsolidarisk tiltak. Studenttinget vil videre aktivt støtte dette arbeidet, særlig med tanke på studentnivå overfor de lokale 
studentdemokratier som er representert ved den institusjon som NTNU velger. 
 
Studenttinget skal arbeide for at universitetets styre og ledelse, engasjerer seg og tar offentlig standpunkt i saker hvor 
studenters demokratiske rettighet og menneskerettigheter er truet.” 
  
 
___________________________________________________________________________ 

 
STi møte 06/04 den 22.04.04 

 
Studenttingssak 17/04 Valg til Den Sentrale Klagenemnd  
 Vedtak:  ”Øystein Espelid Thorvaldsen ble valgt inn i Den Sentrale Klagenemnd ved   
   akklamasjon.” 
 
 Vedtak:  ”Axel Hammer ble valgt inn som vara til Den Sentrale Klagenemnd ved   
   akklamasjon.” 
 
 
Studenttingssak 16/04 Valg til Den Sentrale Likestillingskomite 

Votering: Kjersti Marie Stensrud fikk 18 stemmer og Cheu Ling Poon fikk 4 stemmer. 
 
Vedtak: ”Andreas Istad ble valgt inn til Den Sentrale Likestillingskomite ved akklamasjon, og Kjersti 

Marie Stensrud ble valgt inn med 18 stemmer.” 
 

Vedtak: ”Cheu Ling Poon og Morten Svendsen ble valgt inn som vara til Den Sentrale 
Likestillingskomite ved akklamasjon.” 

 
 
 
Studenttingssak 18/04 Valg til FAROS  
 Vedtak: ”Kjersti Marie Stensrud og Åge Halvorsen ble valgt inn i FAROS ved akklamasjon.” 
 
 
 
Studenttingssak 21/04 Valg til Styret i Stiftelsen ISFiT  
 Vedtak: ”Siri Sørensen ble valgt inn i Styret i Stiftelsen ISFiT ved akklamasjon” 
 
 
Orienteringssak 03/04 Årsrapport 2003  
(Kl. 18.25) Ingrid E. Mathisen, Åge Halvorsen og Morten Svendsen la fram årsrapporten. 
 



 
 
Studenttingssak 22/04 Møtedatoer for høsten 2004 
 Vedtak:  
Høstseminar: 20 – 22. august 
 
Torsdag 02.09 
Torsdag 30.09 
Torsdag 14.10 
Torsdag 28.10 
Torsdag 11.11 (Valgmøte) 
(Torsdag 25.11 – konstituerende møte) 
 
Det vil i tillegg være interne gruppemøter som gruppene selv vil kontrollere møtetiden til.  
 
 
Orienteringssak 04/04 Orientering av Trond Enger fra NSU  
Lederen og Lokallagskontakten orienterte litt om saker som NSU har fått gjennom i det siste og hva de jobber med framover 
 
 
Orientering av Magnus Heide Westerberg kl. 19.00 – 19.50. Anne Reinton var også tilstede. 
 
 
 
Studenttingssak 23/04 Samling av Universitetet 
 Vedtak etter språkvask: 

”Studenttinget NTNU ønsker en samlokalisering. Derfor må ikke Universitetsbiblioteket bygges på Dragvoll, da dette vil 
blokkere for en samlokalisering. Studenttinget NTNU krever at samlokaliseringen ikke går utover det kortsiktige og 
mellomlangsiktige læringsmiljøet på Dragvoll. Studenttinget NTNU krever at forholdene på Dragvoll forbedres, både når 
det gjelder bibliotek og arbeidsstasjoner for studentene. Om nødvendig må midlertidige løsninger finnes i perioden 
samlokalisering realiseres. Studenttinget NTNU ber om en utredning av hvordan samlokalisering kan gjøres, samtidig 
som fagmiljøenes interesser blir ivaretatt.” 

 
 
 
Studenttingssak 19/04 Valg til valgkomitè 

Votering:  Jasmin Jahre  9,5 stemmer  
  Morten Svendsen  8,5 stemmer 
  Kaare S. Gilhus  4,83 stemmer 
  Jan Richard Laursen 3,33 stemmer 
  Sverre B. Midthjell 8,17 stemmer 
  Forkastet  1 stemme 
 

Vedtak: ”Valgkomiteen består av Jasmin Jahre, Morten Svendsen og Sverre B. Midthjell.” 
 
 
Studenttingssak 20/04 Valg til Valgstyret  

Vedtak: ”Sindre Balas ble valg som leder av Valgstyret ved akklamasjon.” 
 
Votering:  Ingrid E. Mathisen  14,5 stemmer 
  Liv Hilde Lødøen  5,5 stemmer 
  Halvard Fredheim  8,5 stemmer 
  Eirik Sandaas  4,5 stemmer 
 
Vedtak: ”Ingrid E. Mathisen og Halvard Fredheim ble valgt inn i Valgstyret.” 
 

___________________________________________________________________________ 
 

STi møte 07/04 den 13.05.04 
 

Studenttingssak 26/04 Valg til Rådet For Studenter med Funksjonshemming (RFSF)  
Vedtak: ”Per Øyvind Hansen ble valgt inn i RFSF ved akklamasjon. AU fikk fullmakt til å supplere inn 

1 fast representant og 2 vararepresentanter.” 
 
 



Studenttingssak 25/04 Valg til Landsstyret i NSU 
Votering:  Jasmin Jahre ble valgt ved akklamasjon 

Ronny Furunes  12 stemmer 
Stian Alsos  11 stemmer 

 
Vedtak: ”Jasmin Jahre og Ronny Furunes ble valgt inn som representanter til Landstyret i NSU for 

perioden 1/7 – 04 til 30/6 - 05.” 
 

 
 Vedtak:  ”Jasmin Jahre har Christine Strømhylden som 1. vara og Ingrid Sand som   
   2.vara. Ronny Furunes har Sverre Midthjell som 1.vara og Bjørn O. Utgård   
   som 2. vara.” 
 
 
Studenttingssak 28/04 Valg til evalueringskomite ang. medlemskap i NSU  

Vedtak: ”Det settes ned et utvalg på 5 personer, hvorav minst én har sittet på heltid i Studenttinget etter 
medlemsskap ble inngått, minst én sitter på heltid i Studenttinget for inneværende år, og minst 
én har god kjennskap til arbeid i NSU. 
 Utvalgets mandat er følgende: 

• Vurdere om NTNUs resultater i NSU så langt er innfridd i forhold de krav som NTNU satte i 
forbindelse med medlemskapsforhandlingene. 

• Vurdere om de ressursene som NTNU bruker i NSU kan brukes på bedre/alternativ måte, med 
samme eller bedre resultat. 

• Gi råd om hvordan NTNU skal jobbe i NSU for å få bedre resultat enn i dag. 
• Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. oktober 2004.” 

 
 Votering:      Stemmer 
   Anne Lise Aastad   9,75 
   Ivar Munch Clausen  8,03 

Anette C. Pettersen   7,3 
   Ingrid Sand   7,1 

Morten Svendsen   6,0 kvotering inn som tidl. heltidsansatt 
   Sindre Balas   6,6 
  

Vedtak: ”Anne Lise Aastad, Ivar Munch Clausen, Anette C. Pettersen, Ingrid Sand og Morten Svendsen 
ble valgt inn i evalueringskomiteen ang. NTNUs medlemskap i NSU.” 

 
 
Studenttingssak 24/04 Politisk plattform for studiekvalitet  
   Vedtak:  

”Politisk plattform 
Studiekvalitet 

 
Innholdsfortegnelse 

1. Innledning                           
 Studiekvalitet   
 Studiekvalitetsgruppen 
 

2. Studenten 
 Studiekostnader   
 Studentmedvirkning  
 

3. Norges Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet 
 Informasjonsflyt 
 Språk    
 Faginformasjon 
 Studieveiledning 

 
  Studietilbud og fagbredde 
 NTNU Breddeuniversitetet  
 Adgangsbegrensning   
 Kvaliteten på studentene 
 Kursing 

 
 Kvalitetssikring 



 Utvalget for Kvalitetssikringssystem(UKS) 
 Sikring av undervisningskvalitet   
 Fokus på god pedagogikk 
 

4. Evaluering 
 Evaluering     
 Karakterer     
 Eksamen 
 Eksamensformer 
 Konten 
 

Politisk plattform for studiekvalitet   
 

1. Innledning 
 
1.1 Studiekvalitet;  
Studiekvalitet, herunder den kvaliteten på studiet, kvaliteten på evalueringssystemene og kvaliteten på undervisningen.  
 
1.2 Dokumentets funksjon 
Den politiske plattformen for studiekvalitet er det politiske grunndokumentet som legger retningslinjer for Studenttinget 
NTNU og sine undergrupper i sitt arbeid på områder som har utvirkning på studiekvaliteten ved NTNU.” 
 
 
2 Studenten 
 
2.1 Studiekostnader  
All utdannelse ved offentlige universitet og høyskoler i Norge skal være gratis. En eventuell innføring av studieavgifter vil 
undergrave utdanningsmulighetene for flere av samfunnets grupper og bidra til økning av sosiale skiller. Samfunnet blir i 
stadig økende grad avhengig av et høyt utdanningsnivå i den generelle populasjonen. Gratis utdanning er en måte å sikre 
dette på.  
 
Kvaliteten på undervisningen og produktet NTNU er avhengig av bredest mulig rekrutteringsgrunnlag. En skolepengeordning 
vil medføre et svakere rekrutteringsgrunnlag og kan på sikt medføre en svekkelse av kvalitetsnivået. 
 
Med unntak av semesteravgiften skal det ikke kreves inn noen form for avgifter, verken direkte eller indirekte, være det seg 
papirpenger, materialavgifter eller lignende.  
 
Mye kursinformasjon publiseres kun på internett og biblioteksarbeid, og litteratursøk er vesentlig elementer i mange studier.  
Muligheten til å gratis kunne benytte printere og kopimaskiner innenfor rimelighetens grenser er derfor et særdeles viktig 
gode. Overforbruk er et relevant problem, men kan løses med en kvoteordning, hvor studentene kan få utvidet kvoten ved 
legitimt behov.  
 
Hvis det er et behov for bruk av kompendier og hefter i undervisningen skal disse være en del av kurslitteraturen, og stå på 
pensumlisten ved studiestart. Slik kan studentene selv velge om de ønsker å kjøpe nytt eller brukt. 
 
I de tilfeller hvor det er behov for dyrt ekstrautstyr i tillegg til nødvendig pensumlitteratur, som for eksempel datamaskiner 
med nødvendig programvare, bør universitetet tilby studentene dette gjennom særdeles gunstige leasingavtaler eller kraftig 
subsidiering til kjøp. 
 
2.2 Studieforløp 
Studentene skal ha økt innflytelse på oppbygging/sammensetningen av egen grad. Det skal i større grad vektlegges 
studentenes frihet til selv å utforme/definere sin egen studieprogresjon. Man bør også ha muligheten til å omrokkere 
plasseringen av fag innenfor et studieår der dette er gjennomførbart, med eksempelvis fem fag ett semester, og tre fag neste 
semester, for selv å balansere studiebelastningen. 
  
Obligatorisk oppmøte bør unngås såfremt det ikke dreier seg om spesielle kurs hvor selv selvstudium ikke er tilstrekkelig, 
som for eksempel lab øvelser.  
 
3 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
 
3.1 Informasjonsflyt 
 
3.1.1 Språk 
Institusjonen plikter å til enhver tid å sørge for at all informasjon til enhver tid er lett tilgjengelig og oppdatert, men 
studentene har selv ansvar for å sette seg inn i hvilke lover og regler som til enhver tid er gjeldende.  
 



Med tanke på det stadig økende nivået av utvekslingsstudenter og internasjonaliseringen av NTNU er det nødvendig å 
vektlegge at informasjon skal være tilgjengelig på både norsk og engelsk. Undervisningsspråket ved norske, statlige 
utdanningsinstitusjoner skal i hovedsak være norsk, men langt flere emner bør tilbys på engelsk. Undervisning på engelsk er 
et viktig virkemiddel for å inkludere både studenter og vitenskapelig ansatte fra utlandet.  
 
Utover alternativt undervisningsspråk, har institusjonen også et ansvar for å tilrettelegge for utvekslingsstudenter fra utlandet, 
og norske studenter som skal til utlandet gjennom språkkurs og alternative leselister på flere språk. 
 
3.1.2 Faginformasjon  
I tråd med universitetets formidlingstradisjon bør faginformasjon, pensumslister, forelesningspresentasjoner, øvinger, 
eventuelle løsningsforslag, tidsplaner og lignende gjøres tilgjenglig for offentligheten via internett  
 
Det er viktig å opprettholde skillet mellom intern og ekstern informasjon for å bevare læringsrommet og personvernet. Dette 
kan for eksempel ved en tonivåløsning hvor man velger om man vil publisere til internett, eller til NTNU’s intranett løsning. 
Timeplaner, forelesningspresentasjoner og faginformasjon vil da høre hjemme på internettnivå, mens diskusjoner, 
oppgavebesvarelser og tilsvarende hører hjemme på det lukkede intranett. Dette vil være et særdeles positivt virkemiddel i 
rekrutteringsøyemed for NTNU, og vil ha potensialet til å bli en stor nasjonal ressurs.  
 
3.1.3 Studieveiledning: 
Studieveiledningstjenesten må holde et høyt kvalitetsnivå, være tilgjengelige for alle studenter, og være oppdaterte til enhver 
tid.  
 
 
3.2 Studietilbud og Fagbredde 
 
3.2.1 NTNU – et breddeuniversitet 
Det er viktig at universitet skal levere et produkt til samfunnet, men samtidig så må man ikke fokusere utelukkende på de 
øyeblikkelige behov. NTNU er, og skal forbli, et breddeuniversitet, som kan tilby studentene ett stort omfang av studier og 
kvalitativt sterke fagmiljøer.  
 
3.2.2 Adgangsbegrensning 
Flest mulige fag bør være åpne, men i enkelte tilfeller vil vi åpne for at man kan innføre adgangsbegrensning på 
studieprogram. Dette gjelder studieprogram der studenttallet er så stort at man ikke får nok ressurser til å gi den kvalitet på 
utdanningen som kvalitetsreformen krever. 
 
3.2.3 Studentenes forkunnskaper 
Det er ett stadig økende problem at nivået på forkunnskapene til studentene som kommer fra videregående er for lavt, de 
møter ikke de krav og standarder som forventes på universitetsnivå. Universitetet bør øke antallet og omfanget av introkurs 
på sommeren for å løfte studentene opp på ett akseptabelt nivå. Vi mener det viktig at universitetet ikke under noen 
omstendigheter skal kompromittere sine egne kvalitetskrav og forventninger. Universitetet har det endelige ansvaret for å 
levere et ordentlig sluttprodukt.   
 
3.2.4 Annen kursing 
Det er ønskelig at NTNU skal arrangere kurs av varierende lengde innen felt som er relevante for studentene, da alt fra 
oppfriskningskurs innen fagene og kurs i kildebruk, til lengre kurs over tid, og språk og kulturkurs for de som skal til andre 
land. 
 
3.3 Kvalitetssikring 
 
3.3.1 Kvalitetssikringssystemet ved NTNU (UKS): 
NTNU er fra 1 januar 2004 pålagt å ha et kvalitetssikringssystem for å sikre kvaliteten, fremme kvalitetsutvikling og påvise 
eventuell kvalitetssvikt ved utdanningen. Utvalget for Kvalitetssikringssystem (UKS) arbeider med å utvikle et 
sammenhengende system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling ved NTNU. Gjennomføringen av et slikt system krever 
studentrepresentasjon i alle ledd, og referansegruppene må legges til grunn for kvalitetssikring. Det er hensiktsmessig med en 
sentralisert løsning som kan brukes til interne og eksterne evalueringer, både på kort sikt, og over lengre tid.   
 
Det skal være en kvalitetssikring av forelesere, veiledere, kollokvieledere osv. på alle nivå ved utdanningsinstitusjonen, slik 
at studenten får best mulig utbytte av studiet. Undervisningen må til enhver tid evalueres slik at den viser relevans ovenfor 
forskning, nærings- og samfunnsliv.  
 
3.3.2 Hva forventes av kvalitetssikringssystemet: 

• Kvalitetssikringssystemet ved NTNU må begynne på bunnen og ta utgangspunkt i referansegruppene og 
tillitsvalgte.  

• Kvalitetssikringssystemet må ikke bli en byråkratisk papirmølle  
• Kvalitetssikringssystemet må være et verktøy for at studentene i større grad skal bli hørt, og at deres innspill kan 

bidra til faglig og pedagogisk utvikling og forbedring av undervisningen.  
• Kvalitetssikringssystemet bør brukes som et hjelpemiddel til meritering av undervisning.  



• Kvalitetssikringssystemet skal omfatte det helhetlige læringsmiljøet. 
• Det avsettes tilstrekkelige midler til innføring av kvalitetssikringssystemet. 
• Kvalitetssikringssystemet må evalueres og utvikles kontinuerlig. Studentene må sikres aktiv påvirkning i dette 

arbeidet.” 
 
 
3.3.3 Fokus på god pedagogikk  
Det må legges mer status ved det å være en god underviser. Å være en god underviser bør være et kriterium som vektlegges i 
mye større grad enn i dag ved opprykk og ansettelser. Pedagogisk kompetanse må ved siden av forskning få sin egen plass 
som en akademisk karriere vei. Forelesere som kan vise til god undervisningspraksis, gode tilbakemeldinger og gode faglige 
resultater bør få mer lønn, samt at fakultetet bør nyte godt av dette ved ekstra tilskudd. Oppgaven med å merittere gode 
undervisere bør falle til seksjon for universitetspedagogikk (UNIPED), og de bør benytte seg av kvalitetssikringssystemet for 
å fange opp tilbakemeldinger fra studentene. Videre mener vi at ett fast sett med vurderingskriterier må etableres.  
 
Den nåværende ordning med pedagogisk kursing av vitenskapelig ansatte må utvides og forbedres. Det må være 
obligatoriske kurs i pedagogikk med jevne mellomrom, og for alle ansatte må pedagogisk basiskompetanse være et absolutt 
minimumskrav. Nyansettelser bør ikke gjøres endelige før kravene til pedagogisk basiskompetanse er tilfredsstilt. Det bør 
settes klare tidsfrister for når dette skal gjennomføres for den enkelte ansatte i samarbeid med instituttleder. For vitenskapelig 
ansatte som ikke evner, eller velger å ikke etterfølge pålegg om kurs innen de gitte tidsrammer, vil det være nødvendig å 
iverksette sanksjoner mot de ansatte, og evt. fakultetet.  
 
4. Evaluering og merittering 
4.1 Evaluering 
Kvalitetsreformen legger opp til jevnlige tilbakemeldinger gjennom studieåret, nye og varierte evalueringsformer og mindre 
bruk av store eksamener ved semesterslutt. 
 
Vurderingsformene som brukes av institusjonene skal være varierte, og gi en objektiv, utfyllende og rettferdig beskrivelse av 
studentenes mestring av faget. Videre skal vurderingsformene oppfattes som relevante av studentene, fagmiljøet og 
eventuelle arbeidsgivere.  
 
Det er hensiktsmessig av normen blir noen obligatoriske innleveringer og noen frivillige, og man bør, hvis praktisk 
gjennomførbart, kunne velge hvilke oppgaver som er hvilke, dette vil medføre at studentene får bedre kontroll over sin egen 
arbeidsmengde, og selv kan vurdere hva de har størst behov for å få evaluert.  
 
Oppgaver og eksamener mellom de ansvarlige for fagene underveis i semesteret skal være godt koordinert, på tvers av fag for 
å sikre jevn arbeidsbelastning for studentene.  
 
4.2 Karakterer 
Med Bolognaprosessen er det innført 2 nye karakterskalaer, A-F skalaen, med A-E som bestått, og F som stryk, samt 
bestått/ikke bestått. Bestått/ikke Bestått bør brukes i større grad, også på høyere nivå, gruppeprosjekt og i forbindelse med 
alternative undervisningsformer.  
 
Fastsettelsen av karakterer i et emne skal alltid baseres på hvordan en enkelt besvarelse ligger i forhold til kravene for faglig 
mestring. Studenttinget NTNU stiller seg sterkt kritisk til å innføre C som en gjennomsnittskarakter både på bachelor og 
masternivå.  
 
Diploma Supplement er et viktig verktøy for å gi et mer helhetlig bilde av studenten.  
 
4.3 Eksamen 
 
4.3.1 Eksamensformer 
En enkelt skriftlig eksamen gir ikke nødvendigvis gir et godt bilde av en students evner. Studenttinget stiller seg positive til 
bruken av alternative løsninger, da gjerne i form av flere karaktertellende øvinger og prosjekt underveis, samt 
mappeevalueringer og hjemmeeksamener.  
 
4.3.1 Utsatt eksamen 
Muligheten til utsatt eksamen etter sommerferien er et viktig verktøy for å opprettholde studieprogresjonen ved NTNU, og 
det er i studentenes og institusjonens beste interesser at den benyttes til det fulle, ved hele NTNU. ” 
 
 
 
 
 
 



 
 
Studenttingssak 32/04 Endring av arbeidsinstruks for valgkomiteen 

 Vedtak: ”Arbeidsinstruks for valgkomité 
• Valgkomitéen skal sørge for at det er reelle valg til alle heltidsstillinger i Studenttinget 
• Valgkomitéen skal sørge for at det er reelle valg til stillingene som studentrepresentant i Styret. 
• Valgkomitéen skal samarbeide med den lokale representanten for NSUs valgkomité og sikre at gode kandidater 

kommer fram til stillinger i NSU fra NTNU. 
• Valgkomitéen skal søke blandt alle NTNUs studenter for å finne gode kandidater til stillingene. 
• Valgkomitéen har ansvar for at alle studiekulturer og begge kjønn er representert blant kandidatene. 
• Valgkomitéen skal oppfordre kandidater til å stille. 
• Valgkomitéen er ikke innstillende. 
• Valgkomitéen velger sin egen leder. 
• Valgkomitéen skal samarbeide med FTRer og SUer for å få oversikt over mulige kandidater. 
• Valgkomitéen skal samarbeide med den lokale representanten for NSUs valgkomité og sikre at gode kandidater 

kommer fram til stillinger i NSU fra NTNU. 
 
 
Studenttingssak 30/04 Høring: Praksis for siv.ing-/siv.ark studenter 
 Vedtak: 
” STi støtter i all hovedsak forslaget til ny praksisforskrift. 
STi mener det er positivt at lederjobber under UKA gir uttelling som praksis, men dette bør i så fall utvides til å gjelde andre 
tilsvarende verv – som for eksempel ISFiT, Samfundet, STi etc. 
STi er positiv til en sentral praksiskoordinator lagt til Studentservice. Vi vil spesielt påpeke betydningen av å få tilsatt en 
person som praksiskoordinator med god kjennskap og kontakter til næringslivet. Dette bør skje i samarbeid med, og ikke på 
tvers av, eksisterende ordninger. Man bør også jobbe i langsiktige perspektiver. 
STi mener NTNU bør arbeide for en nasjonal koordinering av praksis 
Det bør være mulighet for å se bort fra kravet om flere enn fem ansatte for relevante jobber, herunder oppstart av egen 
bedrift. 
STi støtter ønsket om å integrere praksis i undervisningen, for eksempel ved praksis i tiltaksukene. 
STi mener at det ved praksisopphold som er særlig relevant faglig bør være mulig å avvike den nedre grensa på 2 uker.  
STi mener NTNU bør arbeide for at faglærere tar større ansvar for å framskaffe praksis. ” 
 
 
Studenttingssak 27/04 Valg til komitè – Velferdstingets mandat 

Vedtak: ”Kjersti Marie Stensrud og Eirik Sandaas ble valgt inn i komiteen som skal se på Velferdstinget 
mandat ved akklamasjon.” 

 
 
Studenttingssak 33/04 NTNU-studentenes idrettstilbud  

Vedtak:  
- ”Studentidretten ved NTNU bør baseres på frivillig innsats 
- NTNUi bør være hovedtilbyder av idrettstilbudet fra NTNU-studenter 
- Studenttinget NTNU ber NTNU påse at brukeravgiften holdes på et nivå tilsvarende i dag, slik at de høye 

aktivitetstallene opprettholdes.” 
 

 
Studenttingssak 29/04 Valg til komité som skal se på stillingene i AU  

Vedtak: ” Det opprettes ikke et utvalg som skal vurdere stillingene i AU. Den nåværende AU-strukturen 
har fungert i kun ett år. Det er dermed for tidlig å ta en helhetlig vurdering av stillingene. Små 
justeringer må kunne foretas uten at en komité blir satt ned.” 

 
 
Studenttingssak 31/04 Ivaretakelse av studentenes anonymitet  

Vedtak: ”Saken utsettes” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOKOLLTILFØRSEL 1 til STi-sak 24/04 
 
Undertegnede mener at § 3.4 i Reglementet bør tolkes slik at representanten må møte fram i person for å fremme forslag. 
 
Derfor stiller jeg spørsmålstegn ved votering over forslag fra Marius Blanke i Sak 24/04, som ble levert inn og votert over 
uten at representanten har møtt fram. Dette synes å være i strid med vanlig saksbehandlingsskikk.. 
 
 
Kjetil Kvist 
 
 
 
PROTOKOLLTILFØRSEL 2 til STi- sak 24/04 
 
Undertegnede støtter seg bak kontrollkomiteens tolkning av § 3.4 i Reglementet, og mener denne støtter opp under alle 
studenters forslagsrett i Studenttinget NTNU” 
 
 
Sverre B. Midthjell 
Per Øyvind Hansen 
Siri Andersen 
Christine Ursin Steen 
Ingrid Valde 
Vegard Austmo 
Jan Richard Laursen 
Åshild Ø. Odéen 
Thorstein Grimsrud 
Maria Serafia Fjellstad  
 



UTDRAG FRA STi-REFERAT OVER VEDTAK OG 
UTFØRELSER HØST 2004 

 
 

STi møte 08/04 den 02.09.04 
 
Studenttingssak 31/04 Ivaretakelse av studentenes anonymitet  

Vedtak:  

”Studenttinget krever at studentenes anonymitet ved vurderinger blir ivaretatt.   

Ved bortfall av ordningen med ekstern sensor er anonymiteten studentenes viktigste vern mot at utenomfagelige kriterier skal 
spille inn ved fastsettelse av karakter eller om besvarelsen er bestått. Dette er viktig for å bevare en fri dialog mellom 
studentene og foreleseren. Særlig viktig er det for studenter som sitter i referansegrupper og har tillitsverv å beholde 
anonymiteten for at det ikke skal oppstå tvil om at faglæreren klarer å skille mellom studentens faglige prestasjoner og 
uttalelser i forbindelse med tillitsvervet.  

Generelt mener Studenttinget at alle delvurderinger som er karaktergivende skal ivareta studentenes anonymitet, for eksempel 
ved bruk av studentnummer. En kombinasjon av både navn og studentnummer må ikke forekomme på vurderingen. 

Hvis elektroniske lærestøttesystemer skal kunne benyttes ved innleveringer av arbeider som skal gi karakter må systemet 
garantere at studentenes anonymitet ivaretas.  

Ved delvurderinger hvor det ikke er praktisk mulig å levere en anonym besvarelse, må karakteren fastsettes ved at det 
benyttes minst to sensorer ved karakterfastsettelsen, hvorav den ene ikke er faglærer. I praksis vil dette kunne gjennomføres 
ved å samle vurderingene i en mappe, hvor studentene får tilbakemelding på hver innlevering, men først får en endelig 
karakter og sensur på slutten av semesteret.” 

 
 
Studenttingssak 35/04 Valg av representant til LUCAS-styret  

 
Vedtak: ”Åshild Odeen ble valgt inn som representant til LUCAS-styret ved akklamasjon.” 

 
Vedtak: ”Maria Serafia Fjellstad ble valgt inn som vararepresentant til LUCAS-styret ved 

akklamasjon” 
 
 
Studenttingssak 36/04 Høring om studieveiledning ved NTNU  
   Vedtak:  
Punkter som innstilles innbakes i en helhetlig høringstekst: 
 

• ”Det er riktig at veiledningstilbudet ved NTNU er bredt, men studentene nyter ikke i tilstrekkelig grad godt av 
dette.  

 
• Veiledningssystemet er for lite samordnet  – noe som må bøtes på ved kompetanseheving hos veiledere, spesielt i 

forhold til et overblikk på det systemet de er en del av. 
 

• Forbedret helhetlig veiledning av studenter skal være et samarbeid innad ved NTNU – dette krever at veilederne i 
større grad har oversikt og kompetanse på videre henvisning 

 
• Viktigst for studenter er at rettssikkerheten må ivaretas - ingen skal både være saksbehandler og veileder til samme 

student.  
 

• Dispensasjonssaker bør behandles sentralt 
 

• Ansvaret for veiledning ved NTNU bør sentraliseres i større grad, og Studentservice må i så måte få et mer 
framtredende ansvar. (Et eksempel på et område der praksis varierer svært er behandling av dispensasjonsaker.) 
Dette sikrer studenten i større grad helhetlig veiledning omkring sin studiesituasjon  

 
• Karriereveiledningen er for lite synlig, og bør bli mer samfunnsrettet.  

 
• God og effektiv veiledning av studenter er lønnsomt for NTNU, og tilbudet bør i større grad bli studentenes tilbud 

og ikke en buffer for institusjonen. Her bør en økt fokus på serviceinnstilling komme inn. Studentene er 
studieveilederens kunder, og disse må føle at de får en grundig og rettferdig saksbehandling. 

 



• Veiledning i forhold til utenlandsopphold må forbedres betydelig gjennom å bedre samarbeidet mellom 
Internasjonal Seksjon og fakultetene og instituttene dersom NTNU skal være sitt ansvar for internasjonalisering 
bevisst. 

 
• Studieplaner kreves – veiledning i forhold til å sette opp dette bør tilbys 

 
Plassering av ansvar på internasjonale studier. 

• Fakultetet har liten eller ingen kompetanse om studiene, men vedtar i forhold til innstilling fra institutt. Også sprike 
mellom behandler og ”vedtaker”. Internasjonal seksjon kjenner skoler, men kan ikke kjenne alle studier. Bør finnes 
en veileder som vet hvilke papirer som trengs, og hvordan de behandles, men som også kjenner studiet” 

 
 
Studenttingssak 34/04 Suppleringsvalg til Velferdstinget 

 
Vedtak: ”Ingjerd Lindeland og Brit Logstein ble valgt inn i Velferdstinget”  

 
 
 
Studenttingssak 37/04 Egenbetaling kopi- og papirpenger 
Helheten med endringer: 
 
”Studenttinget ønsker å beholde dagens holdning hvor fri kopiering og printing er en servicetjeneste til studentene fra 
universitetet, og bidrar til et godt og effektivt læringsmiljø. Det kan også fungere som et konkurransefortrinn for NTNU i 
kampen om de nye studentene. 
 
Studenttinget ser problemet med ressurssløsing, spesielt ved utskrift på datasaler. Likevel mener Studenttinget at innføring av 
papirpenger ikke vil løse dette problemet. 
 
Hvis en ordning med egenbetaling allikevel innføres må motivasjonen bak dette være å begrense unødvendig papirforbruk. 
Studenttinget går inn for en modell med en stor og gratis printerkvote. Størrelsen på kvoten må differensieres etter behov. 
Denne kvoten må kunne søkes utvidet gratis hvis den enkelte student kan dokumentere at behovet for utskrifter i 
studiesammenheng er større. Kvoten kan utvides ved dokumentert behov En slik ordning vil både redusere forbruket, og 
dekke inn noe av universitetets kostnader ved overforbruk. Uansett vedtak bør vedlikehold og oppfølging av printere 
forbedres, for på denne måten å redusere antall feil og mislykkede utskrifter. En begrensning av printerkøer bør også  
vurderes for å unngå ”evige” køer der studenten har forlatt salen før utskriften er ferdig 
 
En må ha muligheten til å følge undervisningen, ha full tilgang på materiale som ligger digitalt tilgjengelig, samt kunne gå 
opp til eksamen, uten å betale. Studenttinget menet at enhver flat avgift som pålegges studentene er en studieavgift, og derfor 
uakseptabel. 
 
Det må utvikles et system for sikker elektronisk levering av øvinger, oppgaver og hjemmeeksamener, som et fullgodt 
alternativ til levering på papir i alle emner. 
 
Studentforeninger, studentaviser og studentpolitiske organisasjoner må unntas fra en eventuell egenbetalingsordning basert 
på forbruk.  
 
Studenttinget oppfordrer universitet til å være kritiske til dagens kopinoravtale og påpasselige ved reforhandling av avtalen. 
NTNU bør forbedre sine rutiner for bruk av kopieringsutskrift. Studenttinget ber NTNU legge frem forslag om  hvordan man 
kan redusere forbruket av papir, uten at det går utover faglig aktivitet og studentenes økonomi” 
 
 
Votering over helheten med endringer: 11 stemmer mot, 1 avholdende og 8 stemmer mot 
      Forslaget falt 
 
Votering over AU sin innstilling:  13 stemmer for, 1 avholdende og 6 stemmer mot 
 
 

Vedtak:  
”Studenttinget ønsker å beholde dagens holdning hvor fri kopiering og printing er en servicetjeneste til studentene fra 
universitetet, og bidrar til et godt og effektivt læringsmiljø. Det kan også fungere som et konkurransefortrinn for NTNU i 
kampen om de nye studentene. 
 
Hvis en ordning med egenbetaling allikevel innføres må motivasjonen bak dette være å begrense unødvendig papirforbruk. 
Studenttinget går inn for en modell med en stor og gratis printerkvote. Størrelsen på kvoten må differensieres etter behov på 
master og bachelor nivå. Denne kvoten må kunne søkes utvidet gratis hvis den enkelte student kan dokumentere at behovet 
for utskrifter i studiesammenheng er større. For forbruk utover dette bør kvoten kunne utvides ved betaling.   
En slik ordning vil både redusere forbruket, og dekke inn noe av universitetets kostnader ved overforbruk.  



 
Da eventuell egenbetaling for forbruk av papir ikke er en studieavgift, må en ha muligheten til å følge undervisningen, ha full 
tilgang på materiale som ligger digitalt tilgjengelig, samt kunne gå opp til eksamen, uten å betale.  
 
Det må utvikles et system for sikker elektronisk levering av øvinger, oppgaver og hjemmeeksamener, som et fullgodt 
alternativ til levering på papir i alle emner. 
 
Studentforeninger, studentaviser og studentpolitiske organisasjoner må unntas fra en eventuell egenbetalingsordning basert 
på forbruk.  
 
Studenttinget oppfordrer universitet til å være kritiske til dagens kopinoravtale og påpasselige ved reforhandling av avtalen.”  
 
 
 

STi møte 09/04 den 30.09.04 
 
Studenttingssak 38/04 Suppleringsvalg til Velferdstinget  

Vedtak: ”Axel Hammer ble supplert inn i Velferdstinget ved akklamasjon” 

 
 
Studenttingssak 39/04 Opptak til doktorgradsutdanning før avsluttet 
 masterutdanning - høring 
  Vedtak:  
”Studenttinget NTNU er positive til organisering av Forskerskoler (3+1+4) som et supplement til hovedmodellen (3+2+3). 
Det er imidlertid  noen momenter vi vil be Studieavdelinga se nærmere på. Vi vil be NTNU sikre klaret klare avtaler med 
Lånekassen for studentene ved Forskerskolen. I tillegg vil vi be NTNU klargjøre hvorvidt disse studentene har studentstatus 
eller ansattstatus gjennom Forskerskolen.” 
 
     
 
Studenttingssak 43/04 Fusk og uredelighet  
 
  Vedtak:  
”Studenttinget ønsker en debatt som involverer flest mulig om hva det vil si å være universitetsstudent i dag, og hvilke 
kunnskaper en høyere utdannelse skal gi i tillegg til faget.  
Studenttinget mener at undervisningen bør være slik at studenter med vitnemål fra NTNU ikke bare går ut med papirer på et 
godt faglig nivå men også med holdninger som sikker et en holder en god etisk standard. 
 
Studenttinget ønsker å sette fokus på de økte problemene med fusk på innleveringsoppgaver ved universitet, og går inn for at 
universitetet setter i gang en del konkrete informasjons og kontrolltiltak. Studenttinget ønsker også å løfte diskusjonen om 
fusk opp på et prinsipielt nivå.  
 
 
1) Kontrolltiltak:  
Studenttinget ønsker et system med elektronisk kontroll av innleverte oppgaver for å avsløre fusk. Systemet må imidlertid 
ikke brukes ukritisk av faglærerne og hvert tilfelle av mulig fusk som oppdages må vurderes enkeltvis av faglærer. Det er 
viktig at prosessen kan skille mellom dårlige akademiske prestasjoner og fusk. Studentene må informeres om at oppgavene 
blir kontrollert elektronisk.  
 
2) Studentenes ansvar 
Studenttinget mener at studentene har et ansvar for å selv gjøre det de kan for å opptre i henhold til universitetets normer og 
sette seg inn i de reglene som gjelder. Det er viktig at hver enkelt student blir bevisst på at en har en vesensforskjellig 
situasjon som student ved et universitet enn som elev.  
 
3) Universitetets ansvar 
Studenttinget NTNU mener NTNU har et ansvar for å gi studentene opplæring i riktig kildebruk. Studentene må informeres 
om alvorligheten av det å fuske og om konsekvensene hvis en blir tatt. Dette bør integreres i ett av de obligatoriske emnene 
man møter i  1.semester, og fokus på kildebruk bør følge studenten gjennom hele studiet 
 
 
4) Studenttinget foreslår at NTNU utarbeider et sett med akademiske retningslinjer, som alle studenter mottar, og som for 
eksempel leses opp som en del av immatrikuleringsseremonien.” 
 
 
 



Studenttingssak 40/04 NSU – LT 2005 i Trondheim  
  Vedtak:  

”Studenttinget setter av 100 000,- til Landsting NSU 2005 i Trondheim, og NSU ønskes velkommen til 
Trondheim” 

 
 
 
Studenttingssak 42/04 Forsikring 

Vedtak:  
”Fordi studentenes svake rettigheter ved yrkesskader er et nasjonalt problem, tar Studenttinget initiativ 
ovenfor NSU med ønske at det utredes en nasjonal studentforsikring gjerne i samarbeide med StL”  

 
 
 
Studenttingssak 41/04 Reglementsendring 
Saken var utsatt 
 
 
 

STi møte 10/04 den 14.10.04 
 
Studenttingssak 41/04 Reglementsendring  
Vedtak: Paragrafene blir slik den er i dag: 
 
”§6.2 Fordeling av tillitsverv.  
Til samtlige tillitsverv som Studenttinget NTNU velger eller innstiller, skal det være en 40 - 60 % kjønnsmessig fordeling 
dersom det er mulig. 
 
§3.5  
Ved tilfeller av stemmelikhet i STi vedtas det forslaget som ligger til grunn. 
Ved stemmelikhet i personvalg foretas først omvalg før loddtrekning gjennomføres.” 

 
Studenttingssak 46/04 Diverse vedtak i forbindelse med STi-sak 41/04 
  Vedtak: ”Studenttinget skal utarbeide en likestillingspolitisk plattform” 
 
 
Studenttingssak 44/04 Studiemiljøpolitisk plattform  
  Vedtak:  

”Politisk plattform for studiemiljø 
 
    Innledning 
Studenttingets politiske plattform for studiemiljø omfatter både det fysiske og psykososiale studiemiljøet.  
 
For studenter er studiemiljøet sentralt, både når det gjelder trivsel, mestring av studiet og kvaliteten på utdanningen 
 
For universitetet er studentenes læringsmiljø en viktig del av institusjonens kvalitetssikring av utdanningen. 
 
Studenttingets målsetting er å sikre et læringsmiljø som gir studentene full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, 
og med en verneteknisk, hygienisk og velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og 
sosiale utvikling i samfunnet 

Arbeidsstasjoner for studenter 

Lesesaler 
• Det er viktig at alle studenter ved NTNU har en lesesalsplass å gå til. Antallet lesesalsplasser må derfor stå i 

forhold til behovet blant studentene 

• Alle studenter ved høyere grads studier må få tilbud om en fast lesesalsplass. 



• I hektiske perioder, som f.eks. før eksamen, er det ønskelig at det settes i stand flere midlertidige lese- og 

arbeidsplasser. Tomme forelesningssaler og ubrukte seminarrom er eksempler på steder hvor slike midlertidige 

plasser kan innredes. 

• Det er en forutsetning at alle lese- og arbeidsplasser har god ventilasjon og at de er utformet slik at det er minimal 

risiko for belastningsskader.  

• Det er viktig at både stol og bord kan reguleres for den enkelte student,  at hver lesesalsplass har eget lys og at 

lesesalen utelukker støy utenfra 

• Studenttinget ønsker at flere store lesesaler blir seksjonert og gjort om til mindre enheter, slik at mer fleksibel bruk 

er mulig. 

• Enkelte lesesaler bør tilrettelegges spesielt for bruk av bærbar PC. Disse bør også utformes med fast internettilgang, 

ikke bare trådløst nett. 

• Alle lesesaler og grupperom må utstyres med kortlåser, slik at kun de som skal ha tilgang får tilgang. 

Grupperom 
Studenter arbeider ikke alltid alene. En konsekvens av kvalitetsreformen er at mye læring skjer gjennom grupperarbeid. 
Stadig flere oppgaver skal løses i fellesskap med andre studenter.  Det er viktig at NTNU legger forholdene til rette for gode 
samarbeidsgrupper.  

• Lese- og datasaler er ikke egnet til diskusjoner og en åpen samtale. Behovet for ro og stillhet hos andre studenter 

skal selvsagt respekteres.  

• Flere gruppe- og kollokvierom må etableres og disse må være knyttet til et datanettverk eller ha dekning i det 

trådløse nettverket. 

Datasaler og pc avtaler 
Etter kvalitetsreformen har det blitt stilt større krav til studentene når det gjelder mengden skriftlig arbeid. Dette viser seg og 
i behovet for gode datasaler.  

• Godt oppdaterte datamaskiner må være tilgjengelige for flere studenter. Samtidig må datamaskinene ha den 

programvaren som behøves. Ved valg av programvare er det sentralt at studentenes behov blir tatt hensyn til, og at 

studenters meninger veier tungt. 

• I arbeidstiden bør all form for dataundervisning som ikke er fagrelatert være på et minimum. Datasalene skal da 

først og fremst være arbeidsrom for studenter.  

• Presset på datasalene, krav fra enkelte fakultet og ønsket om å arbeide i ro fører ofte til at studenter selv kjøper 

datamaskin. PC avtaler som er økonomisk gunstige for en heltidsstudent er derfor noe som det vil være behov for, 

og i fremtiden. 

• Det trådløse nettverket er godt bygget ut på NTNU. Men det er ønskelig at det blir mulig å arbeide med bærbare 

datamaskiner de aller fleste steder på campus. Derfor må det trådløse nettverket utbygges, forbedres og 

vedlikeholdes. 

Inneklima 
Studentene oppholder seg mye på arbeidsstasjonene. Et godt inneklima kan derfor ha mye å si for den enkelte students 
allmenntilstand, og mestring av studiet. 
 



• Alle rom som brukes ved NTNU må være tilpasset slik at læringsmiljøparagrafen § 44 i universitets og 

høyskoleloven overholdes. 1 

• Ventilasjonsforholdene skal være tilpasset et varierende antall personer. 

• Temperaturen i rom studenter oppholder seg i skal ikke ha en temperatur som gjør det ugunstig å arbeide i lange 

perioder. 

• I undervisningsrom der det er påvist skader som går direkte på inneklima, må det finnes  midlertidige løsninger til 

det er gjort noe med forholdene. 

• Det er viktig å påpeke at midlertidige løsninger ikke må bli permanente, og at kritikkverdige forhold må forbedres 

umiddelbart. 

Et universitet for alle. 
Lik rett til utdanning er et begrep som står sentralt i norskutdanningspolitikk. For at dette skal bli noe mer enn et rent 
honnørord må NTNU være bevisst på å legge forholdene til rette for alle studenter. 
 
• Prinsippet bør være at alle som tilfredstiller kravene til opptak ved NTNU skal ha mulighet til å følge undervisningen. 

Forelesere har et spesielt ansvar her og må tilrettelegge sin undervisning slik at studentene kan følge dem. En student 

som trenger tilrettelegging må ikke føle at han eller hun er en byrde for foreleseren eller NTNU.  

• NTNU må iverksette programmer som gjør foreleser bevisst på hvordan de best kan tilrettelegge sin undervisning 

for studenter med og uten tilretteleggingsbehov, f.eks etter modell av ”Teachability-programmet".  

• Læringsverktøyene, som f.eks. It's learning, må også utvikles slik at det er tilpasset studenter med nedsatt 

funksjonsevne. 

• Datasaler, seminarrom og auditorier må tilrettelegges slik at det er mulig for alle studenter å benytte seg av dem. 

Det betyr at de må ha universell utforming og være mest mulig tilpasset studenter med nedsatt funksjonsevne,  

• Rullestolbrukere skal ha mulighet til å ta seg fram og teleslynge bør være installert i alle undervisningsrom - uten 

unntak. Det må også være mulig å gjøre bruk av tolketjeneste i undervisningsrommene. 

• Tilgjengelighet til datasaler, seminarrom og auditorier er ikke bare et spørsmål om fysiske hindringer. Mange 

allergikere opplever et plagsomt inneklima. Røykfrie innganger er like viktige som friske arbeidsrom. Det bør ikke 

være slik at studenter må forventes å oppholde seg i rom hvor plagene forverres.  

NTNU må være bevisst sitt ansvar og sette midler til disposisjon for å utbedre feil og mangler slik at alle kan få mest mulig ut 
av sin studietid.  

Det psykososiale læringsmiljøet 
Det psykososiale læringsmiljøet kan ha mye si for læringsmiljøet. 

• NTNU skal være et inkluderende universitet. 

• NTNU bør erklæres rasismefrisone 

• Dersom en student får problemer som går direkte på det psykiske skal forholdene legges til rette for at studiet 

likevel kan gjennomføres for den enkelte. Studenter med slike problemer må heller ikke straffes økonomisk, eller 

miste studieretten pga. for lav progresjon.  

• Både studenter og vitenskapelige ansatte har ansvaret for å bidra til at læringsmiljøet blir så bra som mulig.  

                                                 
1 For inneklima gjelder dette punkt 2 a-f 



• Studenter må vite hvem de kan henvende seg til om de trenger hjelp. Dette er en oppgave instituttene må være seg 

bevisst.  

Arbeidsmiljølov og hovedverneombud. 
Slik  det er i dag er ikke studenter  med under arbeidsmiljøloven.Et resultat av dette er at studenter har få rettigheter i saker 
som omhandler læringsmiljø. 
Det finnes per i dag heller ikke noe hovedvernombud for studenter. 
 

• Studenttinget vil at også studenter skal inkluderes i arbeidsmiljøloven .  

• Det må etableres ordninger med lokale verneombud for studenter ved alle fakultet. Disse skal ha samme myndighet 

som ansattes verneombud. Studenter har på lik linje med de ansatte behov for et hovedvernombud. 

• Studentene må inkluderes i universitetets ordinære HMS arbeid på institutt og fakultetsnivå. Studentenes 

tillitsmannsapperat skal ikke overta HMS oppgaver som er universitetets ansvar. 

Læringsmiljøutvalget 
• Studenttinget er positiv til læringsmiljøutvalget og ønsker å ha et tett samarbeid med medlemmene. 

• Referansegrupper er blitt etablert ved nesten alle studier på NTNU, og disse er en ressurs som og kan brukes og i 

forbindelse med læringsmiljøutvalget. Kommunikasjonen mellom referansegruppene og læringsmiljøutvalget bør 

være tosidig. Dette kan gjøres ved at læringsmiljøutvalget gir referansegruppene konkrete oppgaver som omfatter 

læringsmiljø, og referansegruppene skal kunne bruke læringsmiljøutvalget som en ressurs i konkrete 

læringsmiljøsaker.  

• Læringsmiljøutvalget må ha en klar forankring til Styret, fakultetene, og administrative avdelinger som det er 

naturlig å trekke inn i saker som omhandler læringsmiljø.  

• Læringsmiljøutvalget skal ha åpne kanaler til myndigheter som sanksjonerer brudd på eksisterende lover og regler.  

Veiledningstjeneste 
For å kunne evaluere studentene i selve lærings og utdanningsprosessen er veiledningstjenesten sentral.  
 

• En felles veiledningstjeneste skal ikke være tilknyttet bestemte fagmiljø. Deres oppgave er å gi informasjon om 

ulike studietilbud, og hjelpe studentene til å ta valg som føles riktig for den enkelte student. Veiledningstjenesten 

må derfor være så uavhengig som mulig.  

• Studenttinget mener at hovedansvaret for en felles veiledningstjeneste ved NTNU bør ligge under studentservice. 

• Den faglige veiledningen må skje nært fagmiljøet. Her er det viktig at studentene får all den informasjonen de 

trenger for å kunne gjøre seg opp sin egen mening om studiet. 

• Alle studenter må få informasjon om hvem de kan hevende seg til i forbindelse med faglig veiledning og andre 

faglige spørsmål.  

• Det må opprettes/drives yrkesveiledning for studentene. 

Studentenes ansvar 
Det er ikke bare de ansatte og styret ved NTNU som skaper et godt studiemiljø. Også studentene har et ansvar. 

• Det skal være klart for alle hvor det er lov eller ikke lov å røyke.  

• Uryddige fellesareal gir et negativt bilde av campus for besøkende. Alle har ansvar for at alle arbeidsstasjoner og 

fellesarealene er ryddige, slik at vaskepersonale ikke får problemer med å utføre jobben sin.  



• Dersom en ser at noen studenter har problemer som går utover egen og andres læringssituasjon (som rusproblemer) 

er det viktig å melde fra. Studenter kan henvende seg til sin instituttleder eller fakultetstillitsrepresentanten.  

Møteplasser, fadderordning og frivillig studentkultur 
Ved flere fag er det like naturlig å møtes etter som under forelesninger. Møteplasser der studenter og ansatte kan møtes mer 
uformelt ser vi på som positivt både for studentenes studiemiljø og de ansattes arbeidsmiljø 

• Ved nye byggeprosjekt og ved ombygging bør fellesarealer innredes slik at de blir naturlige samlingspunkter for 

fagmiljøene.  

• Det er  en fordel om linjeforeninger og studentforeninger har sitt eget ”fritidsområde” på campus som 

studentkjellere eller ”hybler”. Ved utførelse av nye byggeprosjektet er det derfor ønskelig at studentorgan og 

studentsosiale foreninger høres. 

• Fadderordningen er et tiltak studenttinget ser svært positivt på En fadderordning er med på å gi nye studenter en 

trygg start på studietiden, og er ofte et bra utgangspunkt for å etablere nye bekjentskaper. 

• I fremtiden er det viktig at fadderordningene beholdes.  Universitetet må ikke hindre fadderutvalget  og 

linjeforeningene i å kunne profilere seg, og gjøre et godt arbeid. 

• En allsidig frivillig studentkultur er essensiell for studiemiljøet, og NTNU skal verne om, og tilrettelegge for dette 

både økonomisk og gjennom utforming av studieprogrammer og fagtilbud. 

• Studentersamfundet i Trondheim og NTNUI har vist gjennom generasjoner at de er helt essensielle for studenters 

trivsel i Trondheim. Vi vil derfor også i framtiden bidra til størst mulig vern og disse institusjonene. 

 
 
Studenttingssak 45/04 Opptak til høyere utdanning 

Vedtak: ”Saken ble utsatt til neste STi-møte” 
 
 
PROTOKOLLTILFØRSEL til STi-sak 41/04  
 
”NTNU har pr. dags dato ca 19.000 studenter. Å si at man ikke kan finne bra nok kandidater av begge kjønn virker på meg 
merkelig. Problemet er ikke den radikale kjønnskvotering, om man mot all formodning ikke skulle få gode nok kandidater av 
begge kjønn, noe som jeg ikke har opplevd. Problemet er da heller rekruttering, Kandidatene finnes der ute, finner man dem 
ikke, er det min oppfatning at man ikke har tatt sitt rekrutteringsansvar alvorlig nok.” 
 
 
Jan Richard Laursen 
SVT 
 
 
 
 

STi møte 11/04 den 28.10.04 
 
Studenttingssak 45/04 Opptak til høyere utdanning 
   Vedtak:  

”Studenttinget stiller seg positive til bruk av alternative opptaksordninger (eks. opptaksprøver) til studier med høy 
søkning, der opptak på bakgrunn av karakterer har problemer med å skille ut de beste søkerne. I tillegg til 
alternative opptaksordninger må det minimum kreves generell studiekompetanse.  

Studenttinget er også positive til opptaksprøver som et supplement til opptak basert på karakterer som et tiltak for å 
bedre rekrutteringen til studier med lav søkning som for eksempel sivilingeniørutdanningene. Bestått opptaksprøve 
gir da fritak fra krav om fordypningsemner, og opptaksprøven inngår som en del av opptaksvurderingen sammen 
med karakterene fra videregående.  

Studenttinget mener at uansett må generell studiekompetanse ligge i bunnen ved inntak på bakgrunn av 
opptaksprøver.   



For asylsøkere og andre uten formelle kompetansebevis og som faller uten for ordningen med realkompetanse, bør 
det vurderes å utvikle en opptaksprøveordning som helt erstatter krav om generell studiekompetanse. En slik 
opptaksprøve må være relativt omfattende og skal ikke være åpen for alle. 

Universitet må foreta markedsundersøkelser for å finne ut om det er et marked for alternative inntaksordninger.” 

 
 
 
Studenttingssak 51/04 Valgperiode Velferdstinget 

Vedtak: ” Velferdstingets valgperiode endres til et år. Representanter allerede valgt for to år 
skal selvsagt sitte ut valgperioden.” 

 
 
Studenttingssak 50/04 Valg til LT-komite 

Vedtak: ”Ingrid Sand og Kjetil Kvist ble valgt inn i LT-komiteen ved akklamasjon. AU får fullmakt til å 
supplere komiteen.” 

 
Jasmin Jahre trakk seg fra Valgkomiteen.  
 
     
Studenttingssak 48/04 Evaluering av NSU-medlemskap  

Vedtak: ”Rapporten tas til etterretning. Studenttinget 2005 må ta tak i forslagene til forbedring 
og følge opp disse.” 

 
 
Studenttingssak 49/04 Fordeling av råd, verv og utvalg 

 
Vedtak: ” Følgende verv beholdes ”øremerket”: 

- Studenttingets arbeidsutvalg er legatgruppen for Nordisk Kontaktstipend og organisatorisk nestleder er innstiller over for 
AU. 
 
- Et av medlemmene i AU konstitueres som representant i det sentrale likestillingsutvalget.  
 
- To av personene på heltid konstitueres i AU som henholdsvis representant og vararepresentant i Etter- og 
videreutdanningsutvalget. 
 
Videre tilbakeføres 3 av plassene i LMU til Studenttinget – og velges på ordinær måte. Den fjerde plassen i LMU øremerkes 
AU. 
 
Plassen i AMU øremerkes AU. 
 
Plassene i de politiske komiteene i NSU velges av AU. 
 
I NSUs Velferdskomite er det viktig for STi at Velferdstinget, som organet med delegert myndighet i velferdssaker, er 
representert. Dette bør sikres gjennom en ordning der leder av VT enten har observatørstatus eller blir valgt som NTNUs 
representant” 
 
 
 
Studenttingssak 47/04 Reglementsendringer og endringer i forretningsorden 
   Vedtak:  
Reglementsendringer: 

• §9.1 etter punktum: ”Slikt vedtak må fattes på to påfølgende Studenttingsmøter.” 
 

• §6.2 Til samtlige tillitsverv som Studenttinget NTNU velger eller innstiller til, skal det være følgende fordeling 
mellom kjønnene, hvis mulig: 

 
1. Innstiller/velger Studenttinget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 
2. Innstiller/velger Studenttinget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med  minst 

to. 
3. Innstiller/velger Studenttinget seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. 
4. Innstiller/velger Studenttinget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har utvalget 
flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. 
5. Reglene i nr. 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer.  

 
Endringer til forretningsorden: 



• 3, Debatten:  ”Tale og forslagsrett kan innvilges ved simpelt flertall.” 
 

• (3, Debatten: Nytt punkt: ”Det kreves 2/3 flertall for å utsette en sak før debatt, Ved forslag om å gå til votering 
eller utsettelse av saken tillates en kort ordveksling til forslaget før man umiddelbart voterer over det. Ved forslag 
om utsettelse etter at debatten har startet, behandles forslaget som et hvilket som helst annet forslag til vedtak, med 
unntak av at dette forslaget settes opp mot resterende forslag.) 

Det må voteres om dette punktet skal inn eller ikke på neste møte 
 
• Voteringsorden fastsettes av møteleder, med følgende retningslinjer lagt til grunn: 

 
• Generelt skal det mest ytterliggående forslaget settes opp mot de resterende. 

 
• Forslag som ikke lenger er relevante som en konsekvens av voteringen faller automatisk bort. 

 
• Strykningsforslag behandles generelt før endringsforslag som behandles før tilleggsforslag. 

 
Hvis Studenttinget ønsker det, kan det nedsettes en redaksjonskomité for å sette voteringsorden, og foreta 
redaksjonelle endringer  Redaksjonskomiteen er ikke innstillende. Redaksjonkomiteen skal ikke endre 
meningsinnholdet i forslagene. 

 
 
 

STi møte 12/04 den 11.11.04 
 

Studenttingssak 56/04 Valg til Velferdstinget 
Vedtak:  Representanter valgt inn til Velferdstinget 2005 fra NTNU:  

Edina Ringdal    
Eirik Sandaas    

   Per Kristian Helland   
   Axel Hammer    
   Per Fjelddalen     
   Mari Husan    
   Einar Tommelstad   

Carl Fredrik Tjeransen   
   Ingjerd Lindeland   

Cathrine Veide Valsø    
 
 
 Vedtak:  Varalisten for Velferdstinget 2005 fra NTNU: 
 

1.Per Øyvind Hansen    
2.Audun Vindøy    

   3.Marius Blanke    
   4.Erlend Bø     
   5.Liv Hilde Lødøen   
   6.Pål Ivar Brekke    
   7.Jasmin Jahre    

8.Sveinung Alsaker   
   9.Ingrid Sand    
   10.Maria Serafia Fjellstad   
   11.Anders Windsor    
   12.Trond Blesvik    

13.Bjørn Utgård    
   14.Christian Melby Bjørn   
 
 
Studenttingssak 52/04 Tilrettelegging for toppidrettsutøvere 
 Vedtak: 
Punktene under omformuleres til et høringssvar til SA: 
 
- Studenttinget NTNU mener NTNU bør se på problemstillingen med tilrettelegging av studiene for studenter med særskilte 
behov 
- Studenttinget NTNU er positiv til tilrettelegging av studier for toppidrettsutøvere. 
- Dette må aldri gå på bekostning av faglig kvalitet. 
- Studenttinget NTNU mener alle fagmiljøer bør ha likt fokus på tilrettelegging for toppidrettsutøvere 
 



Studenttingssak 47/04 Reglementsendringer og endringer i forretningsorden  
 Vedtak: 

F o r r e t n i n g s o r d e n  f o r  S t u d e n t t i n g e t  N T N U  
 

Denne forretningsorden ble vedtatt på STi-møte 03.02.97.  
Siste endringer i forretningsorden ble gjort 11.11.2004 

 
1 Innledning 
Denne forretningsorden viker for «Reglement for Studenttinget NTNU». 
 
Studenttinget NTNU (STi) kan fravike denne forretningsorden med 2/3 flertall. 
 
2 Studenttinget NTNU 
Rett til å melde saker:  Alle studenter ved NTNU har rett til å melde saker til Studenttinget NTNU sine møter. 
Tale- og forslagsrett:  Alle studenter ved NTNU og alle faste observatører har tale- og forslagsrett på 

 Studenttinget NTNU sine møter. 
Innleveringsfrist:  Vedtaksforslag fra den som melder en sak må være innkommet senest kl 12.00, 11 dager før møtet. 
Frammøte:  Studenttinget NTNUs representanter eller vararepresentanter har møteplikt. Dersom representanter 

kommer etter at møte er satt eller går før møtet er hevet, skal dette meldes skriftlig til møteleder. 
Møteledelse:   Studenttinget NTNU velger møteleder før dagsorden vedtas. 
Dagsorden:   Saker kan ikke stemmes inn på dagsorden etter at møtet er satt.   

 Studenttinget NTNU kan med 2/3 flertall endre dagsorden. 
 
Faste punkter på dagsorden: 
• Referat fra møter i Studenttinget NTNU og AU. 
• AU-medlemmene refererer kort, via e-post før møtet om arbeidet siden siste møtet. 
• Referat fra møter i Styret. 
• Referat fra allmøtene/ fakultetene foretas kort og muntlig av en representant fra hvert allmøte/ fakultet. 
• Referat fra MSU, SU-AB, SU-Realfag, SU-HSV, SU-Siv.ing og Velferdstinget. 
• Referat fra råd og utvalg STi innstiller til 
• Eventuelt 
• Kritikk av møtet 
 
Alle med talerett kan stille spørsmål og gi korte kommentarer til referatene. Det gis ikke anledning til generell debatt under 
referatsakene. Det kan ikke foretas vedtak i saker som er reist under eventuelt. Før møtet heves skal alle innkomne 
protokolltilførsler og stemmeforklaringer leses opp. 
 
3 Debatten 
• Tale og forslagsrett kan innvilges med simpelt flertall.  
• Under debatten kan møteleder begrense taletida. Likevel kan ikke taletida begrenses til mindre enn 2 minutters innlegg, 

og replikk og svarreplikk til 1 minutt hver. Dersom det tillates mer enn en replikk, økes svarreplikkens lengde 
tilsvarende.  

• Møteleder og/eller referent fører taleliste og setter strek. Strek kan ikke settes før alle forslag er fremmet, og det skal 
opplyses før strek settes. Strek oppheves ved simpelt flertall.  

• Forslag og endringsforslag skal fremsettes skriftlig og leveres møteleder. Saksopplysninger og innlegg til 
forretningsorden, dagsorden og voteringsorden gis 1 minutts taletid uten adgang til replikk. Deretter fortsetter en på 
taleliste/ replikker.  

• I kollisjonstilfeller går saksopplysninger foran forretningsorden som går foran dagsorden som går foran voteringsorden.  
• Ved forslag om å gå til votering tillates en kort ordveksling til forslaget før man umiddelbart voterer over det. Eventuelle 

vedtaksforslag leses opp før en stemmer over forslaget om å gå til votering. Det kreves 2/3 flertall av de tilstedeværende 
for å gå direkte til votering.  

• Det kreves 2/3 flertall for å utsette en sak før debatt. Ved forslag om å gå til votering eller utsettelse av saken tillates en 
kort ordveksling til forslaget før man umiddelbart voterer over det. Ved forslag om utsettelse etter at debatten har startet, 
behandles forslaget som et hvilket som helst annet forslag til vedtak, med unntak av at dette forslaget settes opp mot 
resterende forslag. 

 
For å begrense lengden på Studenttinget NTNUs møter påbegynnes ingen vedtakssaker etter 23.00. Gjenværende punkter på 
dagsordenen utsettes. 
 
4 Votering 
• For at et vedtak skal fattes, kreves simpelt flertall. 
• Ved stemmelikhet legges arbeidsutvalgets forslag til grunn (se § 3.5 i reglementet). 
• Votering skjer ved håndsopprekning. Det kan stemmes for, mot og avholdende. 
• Voteringsorden fastsettes av møteleder, med følgende retningslinjer lagt til grunn: 
 

• Generelt skal det mest ytterliggående forslaget settes opp mot de resterende. 



 
• Forslag som ikke lenger er relevante som en konsekvens av voteringen faller automatisk bort. 

 
• Strykningsforslag behandles generelt før endringsforslag som behandles før tilleggsforslag. 

 
• Under voteringen er det ikke anledning til å framsette nye forslag, eller forslag til voteringsorden. Det er heller ikke 

anledning til å holde innlegg til saksdebatten under voteringen. 
• Representanter som kommer etter en sak har startet, har ikke stemmerett før neste sak er påbegynt. 
• Hvis Studenttinget ønsker det, kan det nedsettes en redaksjonskomité for å sette voteringsorden, og foreta redaksjonelle 

endringer. Redaksjonskomiteen er ikke innstillende. Redaksjonkomiteen skal ikke endre meningsinnholdet i forslagene. 
 
5 Valg 
Generelt 
Ved valg skal benyttes skriftlig avstemming dersom en representant krever det. Ved personvalg, hvor det er flere kandidater 
enn antall plasser, benyttes preferansevalg. 
 
• Det er anledning til å avgi blanke stemmer. 
• Ved stemmelikhet holdes omvalg. Resulterer også dette i stemmelikhet skal loddtrekning benyttes.  
• Det avholdes en valgomgang, og den / de kandidater som får flest stemmer er valgt. De kandidatene føres opp i prioritert 

rekkefølge og man kan kun stemme på inntil det antall kandidater som skal velges. Vekting av stemmer er som følgende: 
Første oppførte får 1/1 stemme, nest oppførte får 1/2 stemme, tredje oppførte får 1/3 stemme og så videre.  

• Personer valgt av STi, trer ikke inn i sine verv før møtet er hevet. 
 
Når valgene skal avholdes 
• Leder/Utdanningsansvarlig nestleder/Organisatorisk nestleder/AU-medlemmer: 
  Det avholdes valg på konstituerende Studenttinget NTNUs møte. 
• Kontrollkomiteen: Velges for ett år på det første ordinære møtet i Studenttinget NTNU. 
 
6 Kontrollkomiteen 
Kontrollkomiteen assisterer møteleder med fortolkning av reglement, forretningsorden, rutiner og praksis. 
 
7 Grupper 
Studenttinget NTNU kan nedsette grupper med myndighet som saksforberedende organ for Studenttinget NTNU.  
 
8 Endringer  
Studenttinget NTNUs forretningsorden vedtas ved simpelt flertall.  
 
 
 
Studenttingssak 55/04 Valg til Fadderutvalget 
 Vedtak: ”Ingrid Ødegaard ble valgt som leder av Fadderutvalget 2005” 
 
 Vedtak: ”Bodil Andersen ble valgt som nestleder av Fadderutvalget 2005” 
 

Vedtak: ”Ingrid Sand ble valgt inn som medlem av Fadderutvalget 2005. AU har fullmakt til å supplere 
inn resten av fadderutvalget 2005” 

 
 
Studenttingssak 54/04 Innstilling til ulike styrer, råd og utvalg 

Vedtak:  ”Studenttinget ønsker å innstille kandidater fritt, og se bort fra rektors føringer for 
innstillingen.” 

 
Arbeidsmiljøutvalget 
Delegert til Arbeidsurvalget 
 
 
Vitenskapsteoretisk forum 

Vedtak: ”Ingrid Sand ble innstilt som fast representant til Vitenskapsteoretisk forum, og Bjørn Utgård 
som vararepresentant.” 

 
Forskning- og undervisningsfondet 
 Vedtak:  ”Bjørn Utgård ble innstilt som representant til Forskning- og undervisningsfondet” 
 
 
Den Sentrale Klagenemnd 
 Vedtak:  ”Morten Svendsen ble innstilt som fast representant til Den Sentrale Klagenemnd.” 



 
 Vedtak:  ”Sverre B. Midthjell ble innstilt som vararepresentant til Den Sentrale Klagenemnd.” 
 
 
Redaksjonsråd for Universitetsavisa 
 Vedtak: ”Audun Kristoffersen og Andreas Istad ble innstilt til Redaksjonsrådet for    
  Universitetsavisa” 
 
 
Museumsstyret – arkeologi 

Vedtak: ”Wenche Storvik ble innstilt som fast representant til Museumsstyret fra arkeologi, med Trond 
Aurmo som vara.” 

 
 
Museumsstyret – naturhistorie 
 Vedtak: ”Kjetil Kvist ble innstilt som fast representant til Museumsstyret fra naturhistorie, med   
  Maria Serafia Fjellstad som vara.” 
 
 
Rådet for studenter med funksjonshemming (RFSF) 
 Vedtak: ”Vegard Djuvsland og Axel Hammer ble innstilt til RFSF som representanter for 1 år” 
 
 Vedtak: ”Magne Sivert Berg ble innstilt til RFSF som representant for 6 mnd.” 
 
 Vedtak: ”AU fikk delegert myndighet til å oppnevne 2 vararepresentanter til RFSF” 
 
 Vedtak: ”Andreas Istad ble innstilt til vararepresentant til RFSF for 6 mnd.” 
 
 
Læringsmiljøutvalget (LMU) 
 Vedtak: ”Andreas Istad og Åsmund Haugseth ble innstilt som representanter til LMU” 
 

Vedtak: ”Carl Fredrik Tjeransen ble innstilt som vararepresentant til Andreas Istad i LMU, og Eirik Sandaas ble 
innstilt som vararepresentant til Åsmund Haugseth i LMU.” 

 
 Vedtak: ”AU fikk myndighet til å supplere inn en fast representant og 1 vararepresentant til   
 LMU” 
 
 
Studenttingssak 53/04 Informasjonsstrategi for Studenttinget NTNU 2005-2008 
  Vedtak: 

Informasjonsstrategi for Studenttinget NTNU 
2005-2008 

Innledning 
 
Denne strategien er et ledd i en mer helhetlig tenkning om informasjons- og profileringsarbeid i Studenttinget (STi). 
Dette arbeidet har vært satt i mer system siden den tredje heltidsstillingen som organisatorisk nestleder ble innført i 
2002. Etter nærmere tre år er det dermed naturlig at tanker man har gjort seg blir samlet i ett dokument, slik at man kan 
legge føringer for arbeidet i årene som kommer. 
 
Dette må også ses i lys av STis ønske om mer oppegående interngrupper, og dermed et mer systematisk arbeid innen de 
områdene interngruppene representerer. Interngruppa for informasjon og profilering er spesiell da det er den eneste 
gruppa med en gruppeleder på heltid, og samarbeidet kan bære preg av dette. Strategien pålegger både gruppa og 
organisatorisk nestleder å være seg dette mer bevisst.  
 
Innenfor de arbeidsområdene som informasjonsstrategien legger opp til, skal hver ny informasjons- og 
profileringsgruppe lage sitt eget måldokument for det inneværende året. På denne måten får man en forankring både i 
de spesifikke utfordringene det året gruppa skal virke i, og i den helhetlige tenkningen som er blitt gjort før.  
 
Informasjonsstrategien består av følgende deler: 
 

1) Visjon - Hvorfor informasjon og profilering? 
 
2) Målgrupper for informasjon 



2.1 Generelt 
2.2 Studenter 
2.3 Ansatte og administrasjon 
2.4 Media 
 
3) Budskap 
3.1 Generelt 
3.2 Studenter 
3.3 Ansatte og administrasjon 
3.4 Media 
 
4) Hvordan skal informasjons- og profileringsarbeidet skje 
4.1 Generelt 
4.2 Studenter 
4.3 Ansatte og administrasjon 
4.4 Media 
4.5 Økonomi 
5) Evaluering 
6) Studentdemokratiet generelt 

 

1) Visjon - Hvorfor informasjon- og profilering? 
”Alle studenter ved NTNU skal vite at STi er det øverste politiske studentorganet ved NTNU, og hva vi gjør for dem”. 
 
Meningen bak alt informasjons- og profileringsarbeidet til STi er å ivareta den rollen organet har som informasjonskanal 
til studentene, og å samtidig få innspill fra studentene om deres meninger. Dette arbeidet skal derfor først og fremst 
handle om hva STi faktisk gjør for studentene. Det bidrar også til å definere arbeidsoppgavene til STi, og fungerer 
dermed som en korreksjon. En viktig effekt av et slikt godt informasjons- og profileringsarbeid er god valgdeltakelse og 
sikring av at nye studenter ønsker å engasjere seg i organet. 

 

2)  Målgrupper for informasjon 
2.1 Generelt 

• STi skal være målrettet i forhold til hvem man ønsker å nå, og det er organisatorisk nestleders 
oppgave å påse at man ved ethvert tilfelle av blæsting har en sammenheng mellom hvem man vil nå, 
og hvordan man går fram for å gjøre det. 

• STi skal finne ut i grove trekk hva som er reelt og mulig angående de målene man setter seg. 
 
2. 2 Studenter  
 

• STi skal konsentrere seg om å få ut informasjon til de studentene som ønsker å få det, i stedet for å 
prøve å nå alle. Dette gjøres gjennom målgruppetenkning i enkeltsaker. 

• STi skal konsentrere seg om å få personer med tillitsverv i studentdemokratiet generelt til å kjenne 
STis oppgaver og rolle, og klargjøre sine egne roller i forhold til det.  

 
Det er vanskelig å nå alle studenter, men der man når noen, har man gjerne nådd flere enn bare dem i seg selv. Forslag 
til kategorisering: studenter med tillitsverv i studentdemokratiet, studenter med tillitsverv ellers, engasjerte i frivillige 
studentaktiviteter, nye studenter, gamle studenter, osv.  
 
2. 3 Ansatte og administrasjon  
 

• STi skal sørge for at ansatte og administrasjon kjenner til STis posisjon og arbeid, ved å i enkeltsaker 
se hvilke muligheter som finnes til å kontakte dem og opprette dialog. 

 
De fleste her har enda lavere kunnskap om STi enn studentene; dette angår ikke dem. Samtidig er ansatte og 
administrasjon nært knyttet til besluttende organ og ledelsen - og er viktige støttespillere når noen skal overbevises. 
 
2. 4 Media 



• Det skal for lokale media i Trondheim være en selvfølgelighet at det er STi som skal kontaktes når det 
gjelder studentsaker ved NTNU og gjerne ellers i Trondheim også. 

 
Media er ikke bare en kanal for STi, men også en målgruppe i seg selv. Hvordan STi fremstår for media er avgjørende for 
i hvilken grad STi blir tatt kontakt med i ulike saker. 
 

3) Budskap  
 
3. 1 Generelt 

• STis bevissthet i forhold til hvilke budskap som skal formidles må heves, og i mindre grad være basert 
på ”antatte sannheter” om målgruppene. 

• Å endre holdninger til studentpolitikk gjøres, i den grad det er mulig, gjennom å fremme sak. 
 
3. 2 Studenter 

• STi skal både få ut informasjon om sitt eget arbeid, OG generell informasjon om studenters 
rettigheter og plikter. 

• STi skal være fokusert på enkeltsaker, også der det ikke er opp i dagen at man kan være det. 
• STi skal unngå å fronte all informasjon som beskriver struktur og samarbeidsforhold internt, men 

denne informasjonen skal være enkelt tilgjengelig til enhver tid. 
• STi må sørge for at ulike verdier i studentpolitikken kommer fram. 
• STi skal være bevisst på forholdet mellom interne og eksterne oppfatninger av saker. 
• STi må være klar over hvilket tidsaspekt ulike saker har, og dermed tilpasse målgrupperettingen 

deretter. 
• Organisatorisk nestleder må i større grad trekke ut saker, og, med hjelp fra informasjons- og 

profileringsgruppa, ha et blikk for hva som kan egne seg til å blæste. 
• Organisatorisk nestleder må også trekke essensen ut av sakene – og presentere saken på en enkel 

måte. 
 

STi har et ansvar for å gjøre ting interessante, altså relatere dem til studentenes hverdag. Hvordan vi ligger i forhold til 
andre studentorgan sier ikke studenten noen ting, hvis ikke informasjonen er knyttet til en spesifikk sak. 
Studentdemokratiet og STi oppfattes som enhetlig. Det bør være rom for uenighet og konfliktorientering uten at det går 
ut over samarbeid. Dette er likevel et vanskelig punkt, da det fort kan gå utover samarbeid, studentenes oppfatning av 
hvem som er hvem i studentpolitikken og overbevisningskraft ovenfor ledelsen. Det er viktig å huske på at når det 
gjelder hvem som taler ”studentenes sak” ved NTNU kan det være både kun STi, og akkumulasjonen av alle 
studentorganene. 
 
3. 3 Ansatte og administrasjon 

• STi skal behjelpe å få fram sammenhengen og samarbeidet i studentdemokratiet. 
• STi skal sørge for at studentene fremstår som profesjonelle og løsningsorienterte. 

 
Der man skal få ut informasjon om STis holdning i enkeltsaker, må disse være av en slik art at de er interessante også for 
ansatte og administrasjon. Her kjenner man ikke sammenhengen innad i studentdemokratiet og det kan være lurt å få 
fram dette som et budskap ovenfor akkurat denne målgruppen. Videre er studentpolitikken avhengig av denne 
målgruppens velvilje, og bør fremstå enhetlig. 
 
3.4 Media 

• STi må sørge for at ulike verdier i studentpolitikken kommer fram, og at det er lov til å være uenig.  
• STi må tilpasse budskapet sitt mer til medias tenkemåte. Samtidig er det viktig at man ikke gir opp, 

men fortsetter å forsøke å sette studentpolitikk på den medierte agendaen. 
•  

4)  Hvordan skal informasjons- og profileringsarbeidet foregå?  
Hvordan informasjons- og profileringsarbeidet skal foregå er avhengig av hvem som er målgruppa i det spesielle tilfellet, 
og hva budskapet er. Dette ligger til grunn for alt godt informasjonsarbeid, og dette bør STi ha et mer bevisst forhold til.  
 
 
 
 



4. 1 Generelt  
• STi skal hvert år avholde kurs for sine medlemmer der man bevisstgjør de på hvordan man 

presenterer sitt verv og fremstår som representant ovenfor andre, og på den måten sørger for at 
profileringen som kommer direkte fra egne medlemmer er god. 

• Organisatorisk nestleder skal ha klare opplegg for hvilke daglige rutiner han/hun har for informasjon 
– og følge disse nitidig.  

• Informasjonsarbeidet fra NSU skal innpakkes i STis eget opplegg og ikke bare passivt distribueres.  
• STi skal i større grad få fram hvem de vanlige representantene er og bruke de eksternt. 
• STi skal i mye større grad blæste til verd, råd og utvalg STi innstiller/velger til, og til økonomiske 

midler som man kan søke STi om. 
• Informasjon- og profileringsgruppa skal hvert år ha et kurs tidlig i sin periode der man innhenter 

ekstern kompetanse på denne typen arbeid – og gjerne følge opp med et kurs på høsten.  
 

STi tyr gjerne til enkle løsninger på grunn av dårlig tid, men disse skal man ikke nødvendigvis kimse av. De små tingene 
blir til sammen store. Her må organisatorisk nestleder ha gode rutiner basert på erfaring fra tidligere år, og følge disse 
rutinene svært nøye opp – det spiller en rolle at tavla ikke er oppdatert!  
 
4. 2 Studenter 
Kategoriene under er kanaler for å nå studenter 
 
Trykksaker og informasjonsmateriell 

• Informasjonsmateriellet skal brukes over flere år for å sikre et helhetlig inntrykk. 
• STi skal ha en helhetlig strategi for utforming av alt trykt materiell, og påse at det står i sammenheng 

med hvordan ”merket” STi også blir brukt i andre fora. 
• Det kan være små personlige endringer fra år til år, men totalt skal inntrykket være det samme. 
 

STi må være mer bevisst på hvilke trykte produkt man lager. Enten ved å kjøpe inn kompetanse som kan utforme dette 
med små endringer for hvert nytt AU, eller ved å selv ha et ryddig system der overganger fra år til år ikke skaper nye 
produkt. 
 
Studentmedia 

• STi skal selv kontakte Under Dusken for å få inn saker. Minst én sak i hver Dusk er et minstekrav. 
• STi skal være velvillig der man selv blir kontaktet av media. 
• STi skal i ethvert tilfelle be om sitatsjekk. 

 
Man må være seg bevisst på hvilke media man vil bruke tid på å få inn saker hos. For å selv kunne ta kontakt og ha god 
gjennomslagskraft i studentmedia, er det uhyre viktig å opptre velvillig der man selv blir kontaktet, samtidig som man 
stiller krav. 
 
Andre studentorganer 

• STi skal etablere samarbeid – helst faste fora – med andre studentorgan/grupper der det ikke 
eksisterer i særlig grad. 

• STi skal forbedre/tydeliggjøre de fora som allerede eksisterer, og vurdere hvorvidt samarbeidet tjener 
STis målrettete informasjonsarbeid.  

 
Handling betyr noe, aksjoner vises godt hvis man kan opprette et ordentlig apparat rundt det. STi må også finne ut hvor 
studentene faktisk er, det er ikke sikkert at slik det alltid har vært er like gjeldende lenger. STi kan lære mye av de andre 
studentorganene – vi er ikke så forskjellige som vi vil ha det til.  
 
Lengre tiltak som kampanjer, valg, semesterstart, Studentdemokratiets Dag 

• STi skal ha ansvaret for gjennomføringen av Studentdemokratiets Dag hvert år. 
• STi skal være prosjektbasert i forhold til informasjon- og profilering, og være tilpasningsdyktig til å 

sette i gang prosjekter basert på enkeltsaker raskt, og det skal lages helt klare rutiner for dette. 
• STi skal samarbeide med Valgstyret og være involvert i deres arbeid. 
• STi skal ha en ledelse ved alle prosjekt som gjør at informasjonsflyten er god. 
 

Tiltak som går over lengre tid krever ressurser, og STi må finne nye måter å samle hjelp på slik at ikke dette blir for mye 
for representantene. Samtidig bør man kunne kreve mer av representantene enn man hittil har gjort. 

 



Hjemmeside 
• Hjemmesiden skal være et ressurssted for både studenter generelt og studenter engasjert i 

studentpolitikk spesielt.  
• Hjemmesiden skal være ryddig og oppdatert til enhver tid. 
• Det som legges ut skal oppfattes som relevant for studenter. 
• For å sikre mer bruk av hjemmesiden og at studenter får med seg nyheter, skal aktive deler som 

avstemming og forum tas i bruk.  
• Hjemmesiden skal estetisk vise en sammenheng med resten av informasjonsmateriellet. 
• Den felles oversikten over studentdemokratiet skal forbedres og vedlikeholdes av organisatorisk 

nestleder, og det bør være et mål at man har en nyhetsboks på denne sida som genereres fra siste 
nyhet på hjemmesida til STi. 

• De tekniske løsningene for hjemmesida må være tilpasset slik at så mange som mulig kan lese den, og 
samtidig at publiseringen ikke krever store forhåndskunnskaper i data fra redaktørens side. 

• Samarbeidet mellom datadrifter for STi og organisatorisk nestleder må fungere slik at idéene fra 
organisatorisk nestleder kan bli utviklet gjennom de tekniske løsningene.  

 
Hjemmesiden er det som folk lettest går til når man bare har sett navnet ”STi” og ønsker å vite mer. Der veldig lett å 
glemme at mange ser den, fordi brukerne er usynlige.  
 
Diskusjonsforum 

• STi skal opprette et diskusjonsforum hvor høringer og andre politiske saker STi jobber med skal 
legges ut, og studenter kan komme med kommentarer og innspill. 

• Diskusjonsforumet skal senke terskelen for å delta i studentpolitikken både for studenter flest og 
studenttillitsvalgte. Formålet er å sikre flere innspill til de tillitsvalgte, og å engasjere flere studenter i 
studentdemokratiet. 

• Forumet skal også kunne opprette sider for de enkelte fakulteter, studieprogrammer, institutter eller 
liknende. 

• Organisatorisk nestleder i STi skal ha redaktøransvar for forumet. 
 

Møter 
• STi skal arrangere større, åpne møter for alle studenter ved store enkeltsaker, og blæste godt for disse. 
• Det skal komme tydelig fram at STis møter er åpne for alle, og at alle studenter ved NTNU har tale- 

og forslagsrett. Informasjon rundt møtene må blæstes godt på forhånd. 
• STi skal delta, der det er hensiktsmessig, på andre studentmøter. 

 
4. 3 Ansatte og administrasjon 

• STi må delta på arrangement som trekker mange mennesker, der det er hensiktsmessig. Det være seg 
offisielle arrangement fra NTNU eller offisielle studentarrangement.  

• Universitetsavisa skal brukes flittig som medium for STis saker. 
 

STi nyter godt av det forholdet man har til ledelsen ved NTNU, men de ansatte og administrasjonen på mer grasrotnivå 
har ikke like god oversikt og inntrykk av studentpolitikerne. Disse nås best ved å være tilstede der ting skjer og være 
synlige i debatter som oppfattes som viktige for ansatte. Samtidig må STi tenke over hvilke arrangement man vil bruke 
tid på. 
 
4. 4 Media  

• STi skal ha diskutert på forhånd hvem det er som tar kontakt med media. 
• STis informasjons- og profileringsgruppe skal være med og evaluere det som gjøres av mediearbeid. 
• STi skal i større grad sørge for at personer som uttaler seg på vegne av STi i media, konsekvent 

henviser til: ”Studenttingets mening er at…”. 
• STis interngrupper og representanter bør i større grad komme frem i mediebildet der det er naturlig 

for saken, dette bør imidlertid vurderes fra sak til sak. 
• STi skal i ethvert tilfelle kreve sitatsjekk. 
 

Media kjøres mye av leder, det bør være mer arbeid i gruppa og organisatorisk nestleder i forhold til hva kjører vi hvor.  
I forhold til media ligger det også en del politiske avveininger; skal STi først kjøre en sak i Under Dusken for å nå flest 
mulig studenter om hva som skjer, eller først bruke kanaler til ledelsen for å påvirke? STi stiller sterkere med hele 
studentmassen bak seg der det er gitt på forhånd hvilket synspunkt studentene kommer til å ta, men svakere der 
studentene kan være en joker. Mange studenter har overfor STi pekt på at de ønsker et større fokus på hva vi har gjort og 



gjennomført, altså å gå ut med ting som skjer etter vedtak. Samtidig er det vanskelig for STi å ikke gå ut på forhånd til 
studenter med saker som er på agendaen, da STi er avhengig av å lodde studentenes mening. Her er det en viktig 
balanse. 
 
4. 5 Økonomi 

• STi skal ha god oversikt og god utnyttelse av midlene til informasjons- og profileringsarbeid, og dette 
skal presenteres for hver ny interngruppe på området. 

• STi må vurdere effekten som oppnås ved innkjøpte effekter. 
 
Det er viktig at STi bruker de økonomiske midlene til informasjons- og profileringsarbeid, og skal ikke være redd for å 
virke profesjonelle ved å bruke penger på trykk og liknende. Midlene ligger fortrinnsvis under budsjettpostene: 
informasjon, reklame og annonser og trykksaker. Men dette må ses i sammenheng med at god bruk er bedre enn hvilken 
som helst bruk av penger. 
 
5) Evaluering 

• Det skal hvert år skrives en fyldig og relevant rapport fra organisatorisk nestleder. Denne skal følge 
en ferdig mal. 

• STi skal i større grad ta i bruk spørreundersøkelser som et innspill i evalueringa av informasjons- og 
profileringsarbeidet. Disse kan enten utarbeides på egen hånd, med hjelp fra studenter med kunnskap 
i slik metode, eller henge seg på spørreundersøkelser far SiT eller Velferdstinget. De skal ha enkle 
spørsmål som gir svar på hva i informasjonsstrategien som blir fulgt opp og ikke. 

• STi, ved informasjons- og profileringsgruppa skal ha en løpende evaluering hva som virker/ikke 
virker i mer konkrete tilfeller og vurdere informasjonsstrategien deretter. Dette skjer gjennom 
organisatorisk nestleders rapport. 

 
6) Resten av Studentdemokratiet 

• Organene som STi samarbeider mest med er Velferdstinget, de studenttillitsvalgte ved fakultetene og 
Studentutvalgene.   

• Når det gjelder koordinering av informasjons- og profileringsarbeid i studentdemokratiet, har STi det 
øverste ansvaret for Studentdemokratiets Dag. 

• Samarbeid foregår primært ved: 
o Slå sammen krefter i enkelte prosjekt, og ved promotering av enkelte saker. Her varierer det 

hvem som er aktuelle å samarbeide med. 
o Hjelpe hverandre med blæsting til ulike valg. 

• STi skal i større grad oppmuntre til slikt samarbeid gjennom at prosjektene er relevante og 
interessante for de andre organene. 
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