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STi møte 01/05 den 25.11.04 
 
Studenttingssak 01/05 Valg av leder til Studenttinget  
Kandidater: Jasmin Jahre 
  Ronny Sødahl Furunes 
 
 Vedtak: ”Ronny Sødahl Furunes ble valgt inn som leder av Studenttinget 2005” 
 
 
Studenttingssak 03/05 Valg av utdanningsansvarlig nestleder til Studenttinget 
Kandidater:  Torgar Haugen 
   Trond Sørgjerd 
   Carl Fredrik Tjeransen 
 

Vedtak:  ”Carl Fredrik Tjeransen ble valgt inn som utdanningsansvarlig nestleder av 
Studenttinget 2005” 

 
 

Studenttingssak 02/05 Valg av organisatorisk nestleder til Studenttinget 
Kandidater:  Andreas Wisth Istad 
   Martin Gustavsen 
 
 Vedtak: ”Martin Gustavsen ble valgt inn som organisatorisk nestleder av Studenttinget 2005” 
 
 
 
Studenttingssak 04/05 Valg av AU-medlemmer til Studenttinget  
Kandidater:    Ivar Vigdenes 
   Kjetil Kvist 
   Victoria Uwonkunda 
   Lillfrid Annie Sakshaug 
 

Vedtak:  ”Kjetil Kvist, Ivar Vigdenes og Victoria Uwonkunda ble valgt inn som AU-
medlemmer til Studenttinget 2005.” 

 
 

 
 

STi møte 02/05 den 27.01.05 
 
Studenttingssak 06/05 Valg til NSUs Landsstyre  
Kandidater: Eivor Laugsand  1 år 
  Sverre Bugge Midthjell ½ år 
  Sindre Balas  ½ år 
 
 Vedtak:  ”Eivor Laugsand ble valgt inn ved akklamasjon” 
 
 Vedtak:  ”Sindre Balas ble valgt inn i Landsstyret fram til 30/6 – 2005” 
 

Vedtak: ”Carl Fredrik Tjeransen ble valgt inn som 1. vara for Ronny Furunes, og Martin 
Gustavsen ble valgt inn som 2. vara for Ronny Furunes. Begge ble valgt ved 
akklamasjon.” 

 



 Vedtak:  ”AU fikk fullmakt til å supplere inn 1 og 2 vara til Eivor Laugsand.” 
      
   
 
Studenttingssak 10/05 Samlokalisering NTNU – NTNU 2020 

Vedtak:   
 
” Spørsmål 1: Hva er de viktigste faglige utfordringene NTNU står overfor dersom vi skal kunne profilere oss 
som et attraktivt og konkurransedyktig universitet i 2020? 
 
Studenttinget mener at NTNU for å kunne profilere seg som et attraktivt og konkurransedyktig universitet må ha 
en sterk identitet universitetet kan markedsføre. Flere prosesser pågår i dag for å globalisere, og ikke minst 
eurofisere, utdanningssektoren. Utdanning og forskning vil i langt større grad krysse nasjonale grenser enn før. 
På samme tid får utdanningsinstitusjonene sine bevilgninger i henhold til antall produserte studiepoeng. Dette 
betyr økt konkurranse om studentene, og at flere norske studenter vil søke seg til utlandet, samtidig som man må 
legge til rette for å få kvalifiserte utenlandske studenter til Norge.  Høyskole- og universitetssektoren er også  i 
ferd med å nærme seg hverandre, og man vil også merke på nasjonalt plan en skjerpet konkurranse om 
studentene. For at studenter i en slik situasjon skal velge NTNU er det viktig at NTNU er en kvalitativ 
merkevare som forteller studentene hva slags universitet NTNU er, og hva slags kompetanse universitetet har. 
 
I konkurransen om studenter vil også studentenes krav til utdanningsinstitusjonene bli viktigere. Alle grupper 
skal i dag i dag ha muligheten til å ta utdanning, det gjelder for eksempel: handicapede, alenemødre, 
toppidrettsutøvere og så videre. Dette stiller helt nye krav til institusjonenes tilpasning for disse gruppene. 
Trendanalyser viser også at undervisningsformene endres, man går i stor grad bort fra forelesninger i store 
auditorier, og selvstudietiden reduseres noe. Kontakttiden mellom professor og student økes og mer samarbeid i 
grupper er fremtidens undervisningsformer. For universitetet stiller dette nye krav om langt større individuell 
tilpassning enn tidligere og de nye undervisningsformene krever nye bygningsløsninger, blant annet langt flere 
grupperom. Allikevel, ulike tiders skiftende pedagogikk tilsier at man, etter Studenttingets mening, for framtiden 
satser på romløsninger som er fleksible. Den stadig mer digitaliserte studiehverdagen krever også en helt annen 
infrastruktur når det gjelder tilgang og muligheter for bruk av IKT-hjelpemidler. 
 
Kompetansen som etterspørres i arbeidsmarkedet er i endring. I fremtiden må NTNU kunne tilby spisset faglig 
kompetanse innenfor de klassiske disiplinene, men vi må også følge utviklingen og utvide den tverrfaglige 
kompetansen. Tverrfaglighet må her forstås som en utvidelse av faglig dybde, ikke som en motsetning til 
særegenhet og spissing. Dette åpner muligheten for å opprette nye studieprogrammer, som i dag ikke eksisterer, 
mellom dagens disipliner. Innenfor dagens allerede eksisterende studieprogrammer vil det også bli et økt krav 
om helhetsforståelse. Kunnskap utenfor sitt eget fagfelt blir viktigere. Kompetansen som universitetene forventes 
å levere vil etter stor sannsynlighet endres raskt, det blir derfor viktig at institusjonene er organisert slik at de er i 
stand til å omstille seg slik at man til enhver tid kan tilby relevant utdanning. Det er også svært essensielt at 
fagene får utvikle sin dybde og særegenhet, og universitetene må finne en riktig balanse her.  
 
For å kunne bli et konkurransedyktig universitet er det viktig å ha godt samarbeid med flere institusjoner både i 
og utenfor utdanningssektoren. Innenfor utdanningssektoren vil samarbeid med andre universiteter både i og 
utenfor Norge være svært viktig. Et utvidet samarbeid mellom universitetet og St. Olavs hospital er viktig, 
spesielt for psykologimiljøet - som i dag er lokalisert på Dragvoll. Det er også viktig at samarbeidet med HiST, 
mellom tilgrensende fagfelt utvikles, slik at begge institusjoner kan dra nytte av hverandres styrker og fagtilbud.  
 
Fremtidens universiteter vil stille krav om godt samarbeid med andre institusjoner i samfunnet som; kulturliv, 
næringsliv og offentlig sektor. NTNUs tette samarbeid med Sintef og randsonesektoren må bevares og 
videreutvikles. 
 
Samfunnets økte fokus på nyskapning og anvendt kunnskap gjør at universitet i langt større grad enn tidligere må 
vise nytteverdien av sin virksomhet. Den anvendte forskningen har alltid vært viktig for NTNU, men NTNU må 
også hegne om sin basisforskningen som legger grunnlaget for den anvendte forskningen. Det er viktig at ikke 
verdiskapningsperspektivet blir for kortsiktig. 
 
Spørsmål 2: Hvordan kan en samlokalisering av NTNUs fagmiljøer bidra til å møte disse utfordringene? 
 
Studenttinget mener det er viktig at man operer med et utvidet samlokaliseringsbergrep som innebærer mer enn 
fysisk flytting av bygg. Samlokaliseringbegrepet må også innbefatte en vilje til å tenke nytt i sammensetningen 



av studieprogrammer og innslag av andre fag i allerede eksisterende studieprogrammer. Studenter og ansatte må 
bli mer bevisstgjort overfor helheten universitetet representer og bli bedre kjent med andre fagfelter enn sine 
egne. De viktigste endringene ved en samlokalisering bør ikke være de fysiske, men de mentale. 
NTNU vil med ett samlet campus bedre sine forutsetninger for å bygge en tydelig, sterk og felles NTNU-
identitet. For studentenes del, og studentene bidrar i særdeleshet til å skape en slik identitet, vil man ved et 
samlet campus få flere uformelle møteplasser, bedre et sosialt studentliv på campus i nærheten av byen og derfor 
i større grad forbedre studentenes muligheter til å identifisere seg med hverandre og byen.  Denne identiteten 
skal brukes utad for å markedsføre universitetet i den økte konkurransen om studenter og forskere. NTNU må ha 
som mål at NTNU skal være en merkevare på utdanningsmarkedet både nasjonalt og internasjonalt 
 
Tverrfaglighet og geografisk avstand har ikke samme korrelasjon for forskning og utdanning. Erfaring tilsier at 
forskning er mulig på tross av store avstander. Studenttinget mener imidlertid at geografisk avstand har langt 
større betydning for utdanning enn for forskning. Å studere på to campus er en utfordring som har vist seg å 
være for stor for mange. Studenttinget mener at NTNU bør sikre og legge til rette både for de formelle og de 
uformelle møteplassene mellom studentene. Ved å samle fagmiljøene på ett campus vil man legge bedre til rette 
for at man kan lage nye og spennende studieprogrammer som ligger i skjæringspunktene mellom dagens 
disipliner. Og man vil legge til rette for at man kan ha innslag av andre fag i dagens studieprogrammer. Slik kan 
NTNU tilby relevant undervisning i forhold til hva markedet etterspør, og man vil ha større fleksibilitet til å 
fjerne og opprette nye studieprogrammer i tråd med utviklingen. Slike grep forutsetter imidlertid også 
fleksibilitet i oppbygningen av studieprogrammene, noe som i seg selv ikke endres av en fysisk samlokalisering.  
Et universitet som tilbyr relevant undervisning for arbeidsmarkedet, vil også være et attraktivt universitet for 
studentene.  
 
Samfunnets økte etterspørsel etter tverrfaglig kompetanse må ikke føre til at man på universitetene utvanner de 
opprinnelige disiplinene. Det er etter Studenttingets mening ingen motsetning mellom å bevare fagenes dybde og 
egenart, og det å satse på økt tverrfaglighet, her gjelder kun å finne den riktige balansen. 
 
Like ved Gløshaugenområdet  er i dag flere nyskapingsmiljøer lokalisert, ved å flytte Dragvollaktivitetene ned i 
det samme området kan HF og SVT-fagene knyttes nærmere dette nyskapingsmiljøet. Samlokalisering i seg selv 
vil heller ikke her lede til økt fokus på nyskapende og innovativ virksomhet fra de almennvitenskapelige fagene, 
men man vil legge bedre til rette for det. 
 
 Ved en samlokalisering vil man måtte bygge minst tilsvarende bygningsmasse som i dag er på Dragvoll, dette 
åpner mulighetene for at de nye byggene kan tilpasses de krav som studentene har til fremtidens 
undervisningsformer, mer grupperom og en god digital infrastruktur. Likedan vil man kunne bygge rom, 
korridorer, fellesarealer og brannrømningsveier som er tilpasset studenter med særskilte behov. Arkitektoniske 
løsninger kan være med å stimulere til gjennomføring universitets strategier – som for eksempel økt 
tverrfaglighet. Det nye arealet må også utformes på en fleksibel måte, slik at det kan endres og tilpasses 
eventuelle nye læringsformer i fremtiden 
 
For studentene vil også en fysisk samlokalisering, gitt en ny og moderne bygningsmasse, kunne innebære en 
vesentlig forbedring hva angår infrastruktur og servicetilbud. Det store flertall av studenter bor i dag nært 
sentrum, og vil få kortere reiseavstand til campus enn i dag. I tillegg kommer de studenter som i dag studerer på 
Dragvoll nærmere viktige servicefunksjoner i og rundt sentrum i hverdagen. Dragvolls beliggenhet,  infrastruktur 
og mangel på grupperom vanskeliggjør studentinitiert samarbeid, med en ny og tilrettelagt campus vil alle disse 
behovene kunne møtes. 
 
Ved en storstilt nybyggig ligger også store muligheter for å legge et godt grunnlag for en levende campus hvor 
studenter også tilbringer tid utenfor selve studietiden. Ved en lokalisering nært byen vil man også som student ha 
mulighet for å kunne dra inn i byen, for så tilbake på campus igjen uten behov for transport. Slik vil en 
samlokalisering legge til rette for både en mer levende campus og økt interaksjon mellom studenter og byen. 
 
Høyskolen i Sør-Trøndelig har uttrykt at de ønsker å samle seg sentrumsnært og sammen med NTNU, dette 
betyr at et samlet NTNU også vil ha et samlet HiST-miljø i nærheten, dette gir økte muligheter for samarbeid 
mellom tilgrensende fagområder på HiST og NTNU. Sammen vil disse to institusjonene kunne utfylle 
hverandres fagtilbud, og tilnærmet hele det høyere utdanningsmiljøet i Trondheim vil være lokalisert sammen. 
 
 
 
 



 Spørsmål 3: Hvordan kan utfordringene møtes dersom NTNU fortsatt er lokalisert på to hoved-campuser? 
 
Ved å fortsette med to hoved-campuser som i dag vil det bli spesielt viktig å jobbe for å utvikle en felles NTNU-
identitet. Man må gjennomføre tiltak på begge campus for å bevisstgjøre om de andre fagenes verdi og 
samfunnsrelevans. Det vil være av stor betydning for universitetet at det har en kjent og velrenommert profil. 
Arbeidet med NTNU-profilen må intensiveres hvis man velger å fortsette med en to-campus-løsning. 
 
Kravet om økt fleksibilitet vil være det samme om man samler NTNU på ett hovedcampus, dette gir et behov for 
å bygge en organisasjon som er i stand til å møte det økte kravet om omstilling for å til enhver tid kunne tilby 
relevante studier. 
 
Da en fortsatt virksomhet på dagens campus vil innebære få nybygg er det viktig at dagens bygg tilpasses de 
krav som de nye læringsformene stiller, både med tanke på flere grupperom og en utbygging av den digitale 
infrastrukturen. I tillegg må man fortsette å tilpasse byggene for de studenter som har særskilte behov. Nybygg 
som vil komme på Dragvoll vil kunne tilpasses alle nye krav til større fleksibilitet og tilpasning. Ved en 
tocampusløsning må det klargjøres om NTNU kan selge eiendommer på Dragvoll for å kunne utvikle campus på 
Dragvoll raskere enn bevilgninger over statsbudsjettet kan gjøre. 
 
For å møte samfunnets krav om større grad av helhetsforståelse og tverrfaglig kompetanse er det viktig at 
allerede eksisterende programmer som ”Eksperter i Team” må videreutvikles. For å tilrettelegge for at studenter 
kan ta tverrfaglige studieprogrammer som innebærer fag fra begge hovedcampus må infrastrukturen utbedres. 
Det må opprettes transporttilbud som kan frakte studenter og ansatte raskt og billig mellom campusene. Dessuten 
må studieveiledningen på de to campusene bedres, slik at man kan få tilfredstillende informasjon om fag og 
studieretninger på de fag og studieretninger som ikke tilhører den respektive campus, og hvordan det er mulig å 
eventuelt kombinere. 
 
For å stimulere flere til å samarbeide på tvers av hovedcampusene må det være hensiktsmessig å øke fokus på og 
antallet tverrfaglige prosjekt. For å imøtegå kravet om økt nyttetenkning av virksomheten er det viktig at både 
Gløshaugen- og Dragvollmiljøene knytter seg tettere til; byen, næringslivet, randsonesektoren og offentlig 
sektor. Slik vil man kunne stimulere til økt samfunnsrelevans. For at dette kan la seg gjennomføre må det 
tverrfaglige fokuset øke slik at studenter og ansatte fra forskjellige fagkulturer omgås daglig. Derfor må ikke 
campus være knyttet til spesifikke fagmiljø. 
 
Da HiST har uttalt at de ønsker å samlokalisere seg med NTNU og sentrumsnært, vil en vedvarende to-campus-
løsning for NTNU gi en usikkerhet om hvordan HiST vil forholde seg til dette. Samarbeidet med HiST må 
imidlertid uansett videreføres og utvikles mellom de aktuelle fagmiljøer. For å legge til rette for dette vil man 
også her måtte opprette en tilstrekkelig god infrastruktur mellom institusjonene.   
 
Spørsmål 4: Andre kommentarer 
Studenttinget ønsker en samlokalisering, hvor Dragvollmiljøene flyttes til Gløshaugenområdet. Studenttinget 
ønsker at den videre prosessen legger vekt på å løse den prekære plassmangelen på Dragvoll uavhengig av 
spørsmålet om samlokalisering. Utfordringen videre vil være å hindre at en flytteprosess får negative 
konsekvenser for NTNUs faglige kvalitet og utvikling. 
 
Trusler mot kortsiktig rekruttering av studenter, og en strategi for å unngå dette, må utredes. En mediestrategi for 
å unngå negativ omtale må utarbeides, da søkere lett fanger opp eventuell ufordelaktig omtale i media. Et 
attraktivt og konkurransedyktig NTNU i 2020 forutsetter at man lykkes med rekruttering hvert eneste år gjennom 
en samlokaliseringsprosess. 
 
Studenttinget anser det videre som en helt avgjørende forutsetning at samlokaliseringsprosessen blir kjørt helt ut 
slik at man kan fatte en endelig beslutning.  
 
Studenttinget forutsetter at studenter vil være med i utformingen av utbyggingen, og at man ved utbygging gjør 
dette i sammenheng med de andre utdanningsinstitusjonenes prosesser, samt ser dette i et helhetlig 
byutviklingsperspektiv. 
 
Studenttinget vil se samlokaliseringen som et positivt bidrag i å utvikle Trondheim til en enda bedre studieby ved 
at man samler alle studentene nærmere byen og institusjoner som Samfundet, UKA og ISFiT. NTNU må alltid 
fokusere på å legge til rette for å videreføre tradisjonene som ligger i byen for et godt studentliv, og man må søke 
å involvere alle utdanningsmiljøene i disse tradisjonene i størst mulig grad. ” 



Vedtak:   
”I lys av enkelte fakulteters helomvending i verdien av et samlokalisert campus i 
høringssvarene om lokalisering av universitetsklinikken i 2002 og høringsuttalelsene 
om samlokalisering i 2005, ber Studenttinget AU om å konfrontere fakultetene med 
dett og undersøke mulighetene for å bygge et tillitsfullt forhold i framtiden.” 

 
 
Studenttingssak 07/05 Valg til NSUs Landsting 
  Vedtak:  
Kjetil Kvist  1   
Edina Ringdal  2   
Victoria Uwonkunda  3   
Maria Serafia Fjellstad  4   
Carl Fredrik Tjeransen  5   
Åge Halvorsen  6   
Sverre Bugge Midthjell  7   
Per Øyvind Hansen  8   
Martin Gustavsen  9   
Bjørn Utgård  10   
Lars Weydahl  11   
Gøril Forbord  12   
Christian Melby Bjørn  13   
Eirik Sandaas  14   
Gard E. Jørgensen  15   
Trond Blesvik  16   
Roger Matberg  17   
Vegard Austmo  18   
Sverre Magnus Selbach  19 Kvotert ut 1.vara 
Daniel Haugstvedt  20 Kvotert ut 2.vara 
Elin Altø  21 Kvotert inn 19 
Kjetil Teige Ulbaasen  22  3.vara 
Ola-Edvin Vie  23  4.vara 
Renate F. Sandvær  24 Kvotert inn 20 
Michael Johansen  25  5.vara 

Tony Håland Gundersen  26  

fikk ingen stemmer 
og er derfor heller 
ikke vara 

 
 
Studenttingssak 08/05 Suppleringsvalg til Velferdstinget  
Kandidater:    Audun Vindøy 
   Elin Altø 
   Bård Ivar Brekke 
 

Vedtak:  ”Audun Vindøy, Elin Altø og Bård Ivar Brekke ble supplert inn i Velferdstinget ved 
akklamasjon.” 

 
 
Studenttingssak 05/05 Valg til Kontrollkomite  
Saken utsettes 
 
 



Studenttingssak 09/05 Valg til vararepresentant til Læringsmiljøutvalget (LMU)  
 Vedtak: ”AU fikk fullmakt til å velge inn en vara til LMU” 
 
 
Studenttingssak 11/05 Valg til komite for evaluering av styrestillingene  
Saken ble utsatt 

 
 
 
 

STi møte 03/05 den 14.02.05 
 
Studenttingssak 05/05 Valg til Kontrollkomite for STi  
Kandidater: Ingrid Sand 
 
 Vedtak:  ”Ingrid Sand ble valgt inn som leder av Kontrollkomiteen ved akklamasjon” 
 
Kandidater: Sindre Balas 
  Sverre Bugge Midthjell 
 

Vedtak: ”Sindre Balas og Sverre Bugge Midthjell ble valgt inn som medlemmer i 
Kontrollkomiteen ved akklamasjon.” 

 
   
Studenttingssak 11/05 Valg til komite for evaluering av styrestillingene  
 Vedtak:   

”Studenttinget opphever deler av vedtaket i sak 40/03, og velger å evaluere ordningen 
nå. Komiteen skal levere innstilling til dato som blir satt av AU” 

 
 Kandidater: Sindre Balas 
   Ronny Sødahl Furunes 
   Ingrid Sand 
 
 Vedtak:  Ingrid Sand, Ronny Sødahl Furunes og Sindre Balas ble valgt inn i gruppen. 
 
   AU fikk fullmakt til ¨oppnevne inntil 3 personer i tillegg til disse” 
 
 
Studenttingssak 12/05 Valg til NTNU - Alumni 
 Kandidater: Martin Gustavsen 
 
 Vedtak:  ”Martin Gustavsen ble valgt inn NTNU-Alumni ved akklamasjon” 
 
 
Studenttingssak 13/05 Suppleringsvalg til Rådet for studenter med Funksjonshemming - vara 
 Kandidater: Ivar Vigdenes 
 

Vedtak:  ”Ivar Vigdenes ble valgt inn som vara til RFSF ved akklamasjon.” 
 

 
Studenttingssak 18/05 Valg til Valgstyre  
 Lederkandidater:  Jan Richard Laursen 
    Lars Weydahl 
 
 Kandidater:  Jan Richard Laursen 
    Renate Furre Sandvær 
    Trond Blesvik 
 



Vedtak: Lars Weydahl ble valgt som leder av Valgstyret, og Jan Richard Laursen og 
Renate Furre Sandvær ble valgt inn som medlemmer. Alle representantene 
skal sitte fram til sommeren.” 

 
 
Studenttingssak 14/05 Valg til representanter til FUL  
 Kandidater: Magne Søby 
 Varakandidater: Helge Restad 
 

Vedtak: ”Magne Søby ble valgt inn som fast representant til FUL, og Helge Restad 
ble valgt inn som vara. Begge representanten ble valgt ved akklamasjon. AU 
fikk fullmakt til å oppnevne en representant m vara fra PLU” 

 
 
Studenttingssak 16/05 Adgangsbegrensning ved Studieprogrammer  
 Vedtak:  
”Studenttinget er for at flest mulig studier er åpne for søkere med studiekompetanse. Videre mener Studenttinget 
at studieretten prinsipielt sett en rett som ikke kan fravikes. Studenttinget ser nødvendigheten av at 
profesjonsutdanningene fremdeles er lukkede for å kunne gi studentene nødvendig oppfølging. 
 
Høyere utdannelse er et gode som det er ønskelig at flest mulig unge får ta del i. Landet har ordninger som gir 
mange unge en finansiell mulighet til å prøve seg på et studium. Det er heller ingen tvil om at et høyt 
utdanningsnivå i befolkningen er et gode for landet og en sikker investering i fremtidens næringsgrunnlag. 
Dessuten er adgangen til en god utdannelse er kjennetegnet på et demokratisk styresett – og en forutsetning for 
det. Universitetets idealer om opplysning, kunnskap og dannelse er ikke lenger noe som skal være forbeholdt en 
sosial eller økonomisk elite.  
 
I den økende nasjonale og internasjonale konkurransen om søkere til høyere utdanning må NTNU vurdere måter 
å skille seg ut fra konkurrentene på, og lukking av alle eller flere tidligere åpne studier er et mulig virkemiddel. 
Det bør være opp til hvert enkelt fakultet eller studieprogram å vurdere hvilke studier det er hensiktsmessig å 
lukke, da det kun er fagmiljøene som kan svare for hvor mange studenter de har kapasitet til å betjene, og 
hvordan en eventuell lukking vil kunne påvirke rekrutteringen til studiene. Det forutsettes at fakultetstillitsvalgte 
studenter er med på en slik avgjørelse. 
 
Lukking av tidligere åpne studier må evalueres, med tanke på reell framgang i studiekvalitet, studiemiljø eller 
andre viktige forhold ved faget. Studenttinget forutsetter at studentene trekkes med i evalueringen. 
 
Studenttinget forutsetter også at NTNU har en fleksibel holdning til virkemidler for adgangsbegrensning på 
studier. Et eksempel på dette kan være å vurdere særskilte karakterkrav i enkeltfag fra videregående skole. 
Studenttinget ønsker også at NTNU får muligheten til å gi tilleggspoeng for gode karakterer i fag som er spesielt 
relevante for utdanningen det søkes opptak til, slik ordningen var for opptak til sivilingeniørstudiet fram til 2000. 
 
Studenttinget NTNU mener at NTNU må arbeide aktivt for at NTNUs visjon blir økonomisk gjennomførbart, 
dvs økonomisk kompensasjon for å produsere de beste, og ikke nødvendigvis de fleste.” 
 
 
Studenttingssak 17/05 Resolusjon: Studentarbeidsplasser på Dragvoll  

Vedtak:  
- ”Ledelsens planlegging i forhold til det økte behovet for arbeidsplasser ved innføring av 

kvalitetsreformen, og flytting av psykologisk institutt.  
 

- Ledelsens lovnader som ikke har blitt fulgt opp. 
 

- Studenttinget forventer konkrete planer på bordet i form av konkrete bygg, og tidspunkter for når disse 
skal stå klare. 

 
- i mellomtiden må universitet se på midlertidige løsninger i form av bedre utnyttelse av den eksisterende 

bygningsmassen, samt se på muligheter for å leie egnede lokaler ” 
 
AU gis fullmakt til å skrive ut intensjonserklæringene, gitt i punktform, til en helhetlig resolusjonstekst 



 
 
Studenttingssak 15/05 Gjentak av bestått eksamen - høring  
 Vedtak: 
 ”Studenttinget NTNU har sett de problemene dagens ordning med gjentak av bestått eksamen har hatt 
og stiller seg derfor positiv til å endre Studieforskriftens § 30 nr 3. gjentak av bestått eksamen. 
 
Studenttinget ønsker en ordning med gjentak av bestått eksamen inntil tre ganger i hvert emne uten begrensning i 
antall emner hvert semester. 
 
Studenttinget foreslår følgende tekst: 
Dersom studenten har bestått, har han/hun rett til å framstille seg inntil tre ganger i hvert emne for å forbedre 
karakteren. Det er da beste karakter som teller. Der karakteren fastsettes på grunnlag av flere delvurderinger, 
må alle vurderingene tas opp igjen. 
 
Endringen gjelder for alle studenter.” 
 
 
 
 
 

STi møte 04/05 den 24.02.05 
 
Studenttingssak 23/05 Resolusjon om praksis på siv.ing  

Vedtak:  
” – Høyere krav til praksis gir NTNU et ansvar 
- NTNU må skape kontakter i næringslivet som resulterer i praksisplasser 
- NTNU må formidle disse praksisplassene til studentene.” 
 
AU gis fullmakt til å skrive ut intensjonserklæring, gitt i punktform, til en helhetlig resolusjonstekst 

 
   
 
Studenttingssak 24/05 Supplering av vara til Landstinget NSU  
  Vedtak: ”Navn    varaplass 
    Sindre Balas   6 
    Ivar Vigdenes   7 
    Jasmin Jahre   8 
    Marthe Strickert   9 
    Erik Madssen   10 
    Erlend Bø   11 
    Ragnhild Birgitte Slettebø  12 
    Siri Nesbakken   13 
    Christine Strømhylden  14 
    Axel Sandaas   15 
    Torgar Haugen   16 
    Ingrid Ertshus Mathisen  17” 
 
AU fikk fullmakt til å supplere 
     
 
 
Studenttingssak 22/05 Høring Valgregelement 

 Vedtak:  
”Studenttinget mener det er naturlig at studentene også er representert ved det sentrale valgstyret. 
 
Studenttinget mener at valgkomiteen ikke bør innstille på hvem som skal velges til styret. 
 



Studenttinget mener at det vil medføre så store praktiske problemer å gjennomføre valg til fakultetsråd og 
instituttråd ved elektronisk avstemming, så vi foreslår isteden en prøveordning for utvalgte organ. 
 
Studenttinget mener at studenttillitsvalgt ved fakultetet eller fakultetstillitsrepresentant skal stå for 
gjennomføringen av valg til fakultetsråd og instituttråd. 
 
Studenttinget mener det er fordelaktig at faste representanter og vara velges hver for seg 
 
Studenter bør få stemmerett ved de institutt som danner det studieprogram de studerer ved.” 
 
 
 
Studenttingssak 20/05 Valg av 2 representanter til Veiledningsgruppe 
 Kandidater: Christine Strømhylden 
   Maria Serafia Fjellstad 
 

Vedtak:  ”Christine Strømhylden og Maria Serafia Fjellstad ble valgt inn til Veiledningsgruppa 
ved akklamasjon.” 

 
 
 
Studenttingssak 21/05 Valg av representant til rådgivende gruppe for utlysning av 

rektorstillingene  
 Kandidater:  Ronny Sødahl Furunes 
 

Vedtak: ”Ronny Sødahl Furunes ble valgt inn i rådgivende gruppe for utlysning av 
rektorstillingene ved akklamasjon.” 

 
 
 

STi møte 05/05 den 10.03.05 
 

Studenttingssak 26/05 Diskusjonssak - Valgprosedyrer  
Noen av innspillene som kon inn var: 

 Rekruttering 
 Bedre hjemmeside med f. Eks link til vervene 
 Hjelp fra Studentutvalgene og bruk tavlene bedre 
 Rekrutteringsutvalg 
 Opprykk av vara 
 Melding av kandidater på forhånd 
 Ha noen som går rundt og direkte oppfordrer folk til å stille 
 Utvide Valgkomiteen 
 Kartlegging av hva som blir gjort i disse utvalgene 
 Få gamle representanter inn i saksbehandlingen 
 Hva slags valgkomité vil vi ha? 
 Mailingliste man kan melde sin interesse på 

 
  

Studenttingssak 25/05 Politisk plattform - Studiekvalitet  

 Vedtak:  
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.  
 
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.  
 
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.  
 
Alt pensum bør foreligge ved semesterstart. 
 
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. Et utvalg emner innenfor de ulike 
studieretningene bør allikevel tilbys på engelsk der hvor språkkompetansen hos foreleserne tillater dette, samt at 
det ikke fører til en forringelse av studiekvaliteten.  
 
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.  
 



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 kunnskap 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 
Studenttinget ønsker at flest mulig studier og fag er åpne, men STi mener adgangsbegrensning kan være et godt 
virkemiddel for å heve kvaliteten på enkelte studier og fag. 
 
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 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 premieres på en måte som inspiserer til økt fokus på 
pedagogikk. 
 
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 
Bestått/ikke bestått bør brukes der hvor differensiering mellom studentene er vanskelig.  
 
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 og  bør følge med hvert 
vitnemål.  
 
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.  
 
4.3.2 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. ” 
 
4.3.3 Målformer 
Eksamensoppgaver skal foreligge på begge målformer. Hvor fremmedspråklige studenter har deltatt må den også 
foreligge på engelsk 
 
4.3.4 Eksamenstidspunkt 
Høstsemesteret skal avsluttes før jul.. 
 
  
___________________________________________________________________________ 

 
STi møte 06/05 den 04.04.05 

 
Studenttingssak 27/05 Organisering av Styrestillingene  
  Vedtak: 
AU instiller på at STi slutter seg til gruppens anbefaling som går ut på følgende: 

• Styrerepresentantene blir valgt for ett år og sitter på heltid, lønnet av STi med nye tilførte midler 
 
Gjennom dette skal STi: 



• Kreve at de møter på STis AU-møter 
• Utarbeide en detaljert stillingsinstruks som også omtaler forholdet til STi 
• Utrede muligheten til å avholde valg til Styret og STi i samme periode 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 

STi møte 07/05 den 21.04.05 
 

Studenttingssak 29/05 Budsjett Fadderutvalget  

 Vedtak:  

Budsjett Fadderutvalget Dragvoll 2005    
     
Konto Spesifisering Verdi Delsum Mrk
Utgifter     
1. Lønn Timelønnssats 99,3  1
 Timer pr måned 150   
 Antall måneder 3   
 Brutto lønn 44685   
 Feriepenger 5362,2   
 Arbeidsgiveravgift 6255,9   
 Sum lønn + sosiale utgifter 56303,1   
 Delsum lønn for to ansatte   112606,2  
     
 2. Kontordrift   Porto:  500   
  Kopiering, papir, permer, tape o.l.  5000   
  Telefon:  7000   
  Kontor  400   
  Delsum    12900  
     
 3. Trykksaker   4.1.1 Kampanje     
   Grafisk materiell til kampanje  7000   
   3.1.2 Materiell til fadderuka     
   Materiell til Immatrikuleringsdag  1000   
   Fadderhåndbok 300 stk  1500   
  Fadderbarn håndbok, 2000 stk  7500   
  Delsum    17000  
      
 4. Fadderutgifter   4.1. Rekruttering     
  4.1.1 Linjeforeninger     
  Tilskudd til linjeforeninger:  15000   
 4.1.1. Andre rekrutteringsutgifter    
  Planleggingsseminar Februar  2500   
  Fadderfilm  3000   
  4.2. Fadderforpleining     
  Insentiver til faddere  10000   
  Fadderarrangement  15000   
  Fadderkurs i august  5000   
  Premiering  2000   
  Mat  6000   
  4.3. T-skjorter     
  Antall t-skjorter  400   
  Pris per stykk  87,5  2
  Sum t-skjorter:  35000   
  Delsum    90500  
     



 5. Fadderuka   5.1. SMS     
 Pris pr.sms 0,2   
  Antall sms  40000   
  Totalutgift sms  8000   
  5.2. Servering     
  Fadderfrokost Imm.dag  16000   
 Servering immatrikuleringa 20000   
  5.3. Arrangement     
  Stands på Imm.dagen  15000   
 Diverse arrangement (Balansering) 9993,8  3
 Delsum   68993,8  
     
 Sum utgifter      302000   
     
 Inntekter  1. Tilskudd  300000  
 2. Sponsorinntekter  2000 4
Sum inntekter     302000   
Balanse     0  
     
Merknader     

1 Stud.ass.-lønn er utgangspunktet, ln.tr.12    

2
Økt pris pga. ny grafisk profil som krever mye trykk/mange farger. 
Inkl.MVA 

3 Pott til spontane og planlagte arrangement i regi av andre/faddere  
4 Sponsing fra SiT til seminar i februar    

 
 
 
Studenttingssak 28/05 Høring: kopi- og papirpenger  

Vedtak:  
• STi er enige med arbeidsgruppen når det gjelder kopinorvederlaget. 
• STi ønsker ikke å innføre en ordning med betaling for utskrifter. 
• STi mener at det må innføres tiltak for å begrense utskriftene. Blant annet ved å utvide muligheten for 

elektronisk innlevering og tosidige utskrifter. 
• STi mener NTNU bør vente med å ta stilling til betaling for utskrifter til UFD har utformet forskrifter til 

ny Universitets- og Høyskolelov og kostnadene ved utskrifter og administrering av betaling er nærmere 
utredet. 

 
Arbeidsutvalget gis fullmakt til å utforme en helhetlig høringstekst. 
 
 
 
Studenttingssak 31/05 Måldokument Studiekvalitetsgruppa  

 Vedtak: MÅLDOKUMENT FOR STUDIEKVALITETSGRUPPA 2005 
Studiekvalitetsgruppa skal i arbeidsåret 2005 (i uprioritert rekkefølge): 
 

1) Følge nøye med-, være faglig oppdatert på- og jevnlig diskutere samlokaliseringssaken. 
2) Utrede hvor bestått/ikke bestått skal brukes som vurderingsform. 
3) Utarbeide en resolusjon på belønning av gode forelesere i samarbeid med Alt.Und. 
4) Gjøre en utredning knyttet til eksamenstidspunkt. 
5) Sette søkelys på studiekvalitet og tverrfaglighet i samlokaliseringsprosessen. 
6) Arbeide for å sikre kvalitetssikringssystemer, deriblant økt fokus på referansegrupper. 

  
 
 
 



Studenttingssak 32/05 Måldokument Studiemiljøgruppa  
 Vedtak: Måldokument for Studiemiljøgruppa 2005 
Saker i prioritert rekkefølge: 
 
Bærbar pc 
Beskrivelse: Det er et misforhold mellom antallet plasser på NTNUs datasaler og det behovet de fleste studenter 
har for pc-bruk. Dette fører til trengsel i hektiske studieperioder, særlig i forkant av oppgaveinnlevering og 
eksamen. Det har allerede blitt lansert forslag om å gjøre bærbar pc til en forutsetning for å ta studier og dermed 
legge ned datasalene.  
 
Printere 
Beskrivelse: Behovet for utskrifter har økt i omfang de siste årene. Dette viser et stort behov blant studenter for 
tilgang til printere. Bruken av bærbar pc stiller også flere krav til printere flere steder. Det er flere steder det er 
naturlig for studenter å arbeide og det burde derfor være unødvendig å bevege seg over lange avstander for å 
hente utskrifter.  
 
Utrede muligheter for å kunne begrense unødvendig utskrifter, f.eks holdningsskapende aktiviteter blant 
studenter.” 
 
Dette gir oss følgende arbeidsoppgaver: 
 

1. Undersøke om det trådløse nettverket er tilfredstillende ved NTNU. Dersom det trenger eventuelle 
utbedringer: Foreslå disse. 

2. Undersøke behovet for printere blant studenter og foreslå for NTNU at det settes opp ”printerclustere” i 
egnede rom.  

3. Undersøke pc-avtaler som er fordelaktige ved andre læresteder og foreslå disse for NTNU. 
4. Gjennom NSU arbeide for et rimelig matrialstipend i lånekassa.  
5. God, bedre, best PC-avtale 

 
Grupperom 
Beskrivelse: Det er en almen oppfatning at det er behov for flere grupperom ved NTNU. Særlig melder det seg et 
behov for steder å i fred og ro arbeide sammen om løsning på ulike gruppeoppgaver.  
 
Dette gir oss to arbeidsoppgaver: 
 

1. Henstille til studentutvalgene å kartelegge behovet for grupperom etter mønster av SU-HSVs 
undersøkelse høsten 2004.  

2. Bistå i en slik undersøkelse.  
 
Røykfritt universitet 

1. Fremme forslag om røykfri sone ved inngangspartiene ved NTNU 
2. Foreslå passende sanksjoner ovenfor overtredene. 

 
 
 
Studenttingssak 33/05 Måldokument Informasjons- og profileringsgruppa  
 Vedtak: Måldokument informasjon og profilering 
Alle studenter skal vite hva Studenttinget gjør, hvordan de kan påvirke oss og hvem vi er. 
 
Nettside 
Studenttinget skal utvikle en ny nettside som inviterer til debatt om aktuelle saker og informerer om det 
studentene vil vite.  
Arbeide med å gjøre STi’s nettsider tilgjengelige på engelsk 
 
Relasjoner 
Studenttinget skal utvikle en relasjonsstrategi for å synliggjøre seg selv og for å fastslå hvordan kontakt skal 
foregå. 
 
 
 



Valg 
Det skal komme klart frem hva kandidatene står for og hva de vil med sitt engasjement, gjennom mer 
oppmerksomhet skal vi ha en høyre valgdeltakelse enn det var ved forrige valg. 
 
Blæsting 
Studenttinget skal lage en ”teaser-film” om studentdemokratiet og en rekrutteringsfilm for å få opp interessen 
rundt valg. 
 
Studenttinget skal jobbe med å synliggjøre kontoret som en møteplass for studenter. 
 
 
 
Studenttingssak 30/05 Stillingsinstruks Styrerepresentanten  

 Vedtak: Veiledende stillingsinstruks Studentrepresentantene i Styret 

Generelt  
Studentrepresentantene i Styret skal: 
- Være tilgjengelig for og i kontakt med studentene på NTNU 
- Delta på Styremøtene 
- Delta på Studenttingets møter 
- Delta på Arbeidsutvalgets møter  
- Regelmessig lese e-post og post til styrerepresentantene 
 
Politisk 
Studentrepresentantene i Styret har ansvar for å : 
- Søke informasjon om hva studentene mener om enkeltsaker 
- Holde seg og studentdemokratiet orientert om saker som kommer opp i Styret 
- Holde seg og studentdemokratiet orientert om hvilke saker ledelsen ved universitetet jobber med 
- Holde seg oppdater på ønsker og forslag fra Studenttinget og Fakultetenes tillitsrepresentanter 
- Om mulig hjelpe og avlaste Studenttingets ledertrio i saker hvor de har kompetanse, og dette ikke kommer i 

konflikt med vervet som styremedlem 
 
Organisasjon  
Studentrepresentantene i Styret skal ha en god kontakt med resten av studentdemokratiet på NTNU. I den 
forbindelse skal vedkommende: 
- Ha daglig kontakt med ledelsen i Studenttinget NTNU. 
- Ha god kontakt med studenttillitsvalgte på fakultetene. 
- Være i kontakt med andre organ i studentdemokratiet. 
 
Nasjonalt og internasjonalt 
Studentrepresentantene i Styret skal være oppdaterte om hva som skjer innefor høyere utdanning i Norge og 
resten av verden. I den forbindelse skal vedkommende: 
- Holde seg oppdatert på hva som skjer i nasjonale og internasjonale utdanningsfora 
- Holde seg oppdatert om hva som skjer ved de andre universitetene. 
- Arbeide for positiv oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt om NTNU som universitet 

 
 
Studenttingssak 26/05 Valgprosedyrer  
 Vedtak:  

• Ved fremtidige valg innstiller Studenttinget vara slik at de automatisk rykker opp til fast plass, dersom 
de ønsker det 

• Det skal utarbeides en oversikt over verv det velges til og hva de faktiske arbeidet og ansvaret disse 
vervene fører med seg. 

• Den nye nettsiden skal legge til rette for kontakt mellom Studenttinget, mulige kandidater til verv og 
studenter. 



• Medlemmer av prosjektgrupper av admistrativ eller kortvarig art kan velges av arbeidsutvalget. 
Nettsiden vil også legge ut informasjon om disse valgene, slik at andre får mulighet til å komme med 
ytringer rundt slike valg 

• Det skal opprettes en egen referatsak på STi-møtene som omhandler hvilke valg som har blitt foretatt i 
AU. 

 
___________________________________________________________________________ 

 
STi møte 08/05 den 09.05.05 

 
Studenttingssak 34/05 Måldokument Internasjonal gruppe  

 Vedtak:  Måldokumentet til Internasjonal Gruppe: 
1. IG skal følge opp internajonalt studenthus saken i samarbeid med Internasjonal Seksjon 
 
2. IG skal utøve press for at informasjon skal finnes lett tilgjengelig på både norsk og engelsk. Dette skal gjelde 
spesielt It's Learning, websider, forelesningsnotater og StudentService 
 
3.IG skal jobbe for å få til et godt fadderopplegg for internasjonale studenter 
 
4. skal opprette et forum for utvekslingsstudenter som skal fungere som et referansegruppe 
 
5. IG skal etterspørre informasjon om utveksling fra Internasjonal Seksjon og vurdere om denne er god nok 
 
6. IG skal undersøke hva som har skjedd med ideen om et vennskapsuniversitet 
 
7. IG skal sørge for at STi er representert ved SAIH arrangementer 
 
8. IG skal viderebringe studiespesifikke resolusjoner fra SAIH til avstemning i STi-05 
 
9. IG har et ansvar å følge opp henvendelse fra internasjonale studentorganisasjoner 
 
10. IG skal kontakte Under Dusken for å få til noe informasjon på engelsk. 
 
 
 
Studenttingssak 38/05 Innstilling til Det Sentrale Likestillingsutvalg  
 Kandidater: Gøril Forbord 

 Vedtak: ”Gøril Forbord ble innstilt til Det Sentrale Likestillingsutvalg ved akklamasjon” 
   Arbeidsutvalget fikk fullmakt til å supplere inn en vararepresentant. 
 
 
Studenttingssak 39/05 Valg til NSUs Landsstyre  
 Kandidater: Trond Blesvik 
   Ingrid Ødegaard 
   Sverre Bugge Midthjell 
   Axel Sandaas 
 
Varakandidater:  Sverre Bugge Midthjell  
   Axel Sandaas 

 Vedtak: ”Trond Blesvik og Ingrid Ødegaard ble valgt inn som nye representanter til 
   Landsstyre. Sverre Bugge Midthjell ble 1.vara og Axel Sandaas ble 2. vara” 
 
 
Studenttingssak 40/05 Supplering av Velferdstinget  
 Kandidater: Per Øyvind Hansen 
   Yngvil Holt 



   Michael Johansen 
   Kjetil Kvist 
 
 Vedtak: ”Yngvil Holt og Kjetil Kvist ble valgt inn i Velferdstinget og Per Øyvind Hansen ble  
  valgt inn fra 1/7” 
 
 Varakandidater: Tony Håland Gundersen 
   Vegard Austmo 
   Solveig Stokkeland 
 

Vedtak: ”Vegard Austmo, Solveig Stokkeland og Tony Håland Gundersen ble valgt inn som 
vararepresentanter til Velferdstinget” 

 
 
 
Studenttingssak 35/05 Høring: Revisjon av IT-reglement  
Vedtak: ”AU bør utarbeide en høring om IT-reglement, med tanke på de innskrenkninger og 

urettmessig forfølgelse av studenter som den foreslåtte endringen av pkt. 5.7 vil medføre. 
 
STi mener det gjeldende IT-reglementet er godt nok. Vi synes det er greit at brukere stenges 
ned for en kort periode til dataene er fri for virus. Vi er imot en karantene, eller straff for å 
ufrivillig spre virus.”   

 
 
Studenttingssak 37/05 Innstilling til Rådet for Studenter med Funksjonshemming  
 Kandidater: Per Øyvind Hansen 
   Gunn Heidi Jentoft 
  
 Vedtak: ”Per Øyvind Hansen og Gunn Heidi Jentoft ble valgt inn i RFSF ved akklamasjon” 
 
 Da det ikke var noen varakandidater ble det delegert til AU 
 
 
 
Studenttingssak 41/05 Valg til styret i Stiftelsen ISFiT 
 Kandidater: Kjersti Lysne Sanden 
  
 Vedtak: ”Kjersti Lysne Sanden ble valgt inn i styret til Stiftelsen ISFiT ved akklamasjon” 
 
 
 
Studenttingssak 42/05 Valg til Valgkomité 
 Kandidater: Tony Håland Gundersen 
   Edina Christin Ringdal 
  
 Vedtak:  ”Edina Christin Ringdal og Tony Håland Gundersen ble valgt inn i valgkomiteen ved 
   akklamasjon” 
    
   AU supplerer inn et medlem 
 
 
Studenttingssak 43/05 Valg til Valgstyret 
 Leder kandidater: Marthe Stickert 
  
 Vedtak: ”Marthe Strickert ble valgt inn i styret som leder av Valgstyret ved akklamasjon” 
  
 Da det ikke var noen kandidater til vanlige medlemmer ble resten av saken utsatt 
 
 



Studenttingssak 44/05 Supplering av Kontrollkomité 
 Kandidater: Kristin T. Kjøglum 
  
 Vedtak:  ”Kristin T. Kjøglum ble valgt inn i Kontrollkomiteen ved akklamasjon” 
 
 
 
Studenttingssak 47/05 Valg til rådgivende gruppe for tilsetting av Dekaner 
 Kandidater: Ronny Sødahl Furunes 
  

Vedtak: ”Ronny Sødahl Furunes ble valgt inn i rådgivende gruppe for tilsetting av Dekaner 
ved akklamasjon” 

 
 
Studenttingssak 46/05 Innstilling til FAROS 
 Vedtak: ” Perioden forlenges frem til jul for de som sitter i dag ” 
 
 
 
Studenttingssak 45/05 Innstilling til Den Sentrale Klagenemnd 
 Kandidater: Thor Grosås 
   Øystein Thorvaldsen 
 
 Vedtak:  ” Thor Grosås ble innstilt til Den Sentrale Klagenemnd” 
 
 Varakandidater: Øystein Thorvaldsen 
 
 Vedtak:  ”Øystein Thorvaldsen ble innstilt som vararepresentant til Den Sentrale  
   Klagenemnd” 
 
Dette valget er senere blitt underkjent, og det vil bli nytt valg den 1. september (jmf vedlegg fra 
Kontrollkomiteen) 
 
 
”Da en av de som satt rundt bordet ikke hadde stemmerett, må Kontrollkomitéen se seg 
nødt til å underkjenne valget i STi-sak 45/05, Valg til den Sentrale Klagenemnd. 
Dette gjaldt hele møtets varighet, men Kontrollkomitéen har undersøkt alle valgene og 
konkluderer med at det kun får konsekvenser for valget nevnt ovenfor. 
Det var i dette valget kun en stemmeovervekt på én stemme, noe som gjør at resultatet 
ville vært et annet dersom den ikke-stemmeberettigede ikke hadde fått avlagt en 
stemme. 
Kontrollkomitéen foreslår ovenfor AU at det gjennomføres et nytt valg i denne saken 
ved neste STi-møte. Kontrollkomitéen anbefaler, ut i fra gjeldende reglement, på 
generelt grunnlag ikke at valg av denne typen skjer i AU, og anser heller ikke denne 
saken som en hastesak. Da neste STi-møte ikke finner sted før til høsten, har 
Kontrollkomitéen videre anbefalt at gjeldende representant i den Sentrale Klagenemnd 
får forlenget sitt verv til nytt valg har blitt gjennomført. 
 
Med vennlig hilsen 
Kontrollkomitéen 
v/  Ingrid Sand (leder)” 
 



UTDRAG FRA STi-REFERAT OVER VEDTAK OG 
UTFØRELSER HØST 2005 

 
 

STi møte 09/05 den 01.09.05 
 
Studenttingssak 43/05 Valg til Valgstyret 
 Vedtak: ”AU får fullmakt til å velge leder av Valgstyret” 
 
 
 
Studenttingssak 45/05 Innstilling til Den Sentrale Klagenemnd 
 Kandidater: Thor Grosås 
   Øystein Thorvaldsen 
  
 Vedtak: ” Øystein E. Thorvaldsen ble innstilt til Den Sentrale Klagenemnd” 
 
 Varakandidater: Thor Grosås 
 
 Vedtak: ”Thor Grosås ble innstilt som vararepresentant til Den Sentrale    
  Klagenemnd ved akklamasjon” 
 
 
Studenttingssak 48/05 Høring: Forskrift om opptak til grunnutdanninger ved U&H 
 Vedtak:   
”STi ønsker: 

- at man beholder kravet om 3MX til søkere fra 2-årig teknisk fagskole 
- at man utvidere ordningen med realfagspoeng iht alt. 3b sekundert alt 3a 
- at man åpner for å gi særlige tilleggspoeng i ord kvote i § 7-20” 

 
 
Studenttingssak 47/05 Omorganisering av studentdemokratiet 
  Vedtak: 
  ”Studenttinget ønsker en helhetlig omorganisering av studentdemokratiet, og ønsker at: 

 Det opprettes fakultetsvise studentråd  bestående av studieprogramtillitsvalgte/instituttillitsvalgte, 
studentrådene skal ledes av FTRene (de studenttillitsvalgte på fakultetene). 

 Studentrådene erstatter de multifakultære studentutvalgene (SU), som legges ned, og SUenes oppgaver 
og ressurser overføres studentrådene. 

 Studentdemokratiet på fakultets-, studieprogram- og instituttnivå gis navnet ”Studentrådet” med 
påfølgende navn på fakultet, studieprogram eller institutt. For eksempel ”Studentrådet IME”, 
”Studentrådet HF” etc. 

 Studenttillitsvalgte på fakultets-, studieprogram- og instituttnivå gis navnet ”Studenttillitsvalgt” med 
påfølgende navn på fakultet, studieprogram eller institutt. For eksempel ”Studenttillitsvalgt IVT”, 
”Studentrådet SVT” etc. 

 Studentdemokratiet profileres enhetlig, der Studenttingets logo skal være utgangspunktet for felles logo 
på fakultets, studieprogram og instituttnivå.” 

 
 

 
 

STi møte 10/05 den 15.09.05 
 
Studenttingssak 50/05 Valg til Innovasjonssenter Gløshaugen 
 Kandidater: Sverre Magnus Selbach 
 
 Vedtak: ”Sverre Magnus Selbach ble valgt inn til Innovasjonssenter Gløshaugen ved   
  akklamasjon” 
 



 
 
Studenttingssak 49/05 Høring: Handlingsplan for Karrieretjenesten ved NTNU 
 Vedtak:  
• ”Studenttinget er meget fornøyd med at NTNU legger frem en plan for karrieretjenesten 
• Studenttinget er også stort sett meget fornøyd med innholdet, men mener at det finnes mangler 

o Studenttinget NTNU ber om at man utreder hvorvidt karrieretjenesten også bør ta på seg ansvaret 
for tilrettelegging for at studenter skal få seg relevant praksis under studiet.. 

• Studenttinget NTNU ser positivt på at Studentservice blir ”navnet” til karrieretjenesten 
• Studenttinget mener det bør arbeides frem en ny visjon som er mer konkret, konsis og lettfattelig, for 

eksempel: Vi gjør smakfulle studenter til elleville ansatte. 
• :Studenttinget forventer at karrieretjenestens arrangementer ikke vil konkurrere med eksisterende 

arrangement i regi av linjeforeninger og andre studentorganisasjoner. 
• Samarbeid med Aetat er viktig.” 
 
 
Studenttingssak 52/05 Spørsmål knyttet til NTNU 2020 
 Vedtak:  

1. Hva gjør NTNU attraktivt for å rekruttere nye studenter? Er det noen prioriterte oppgaver man ønsker  
å rette aktiviteten imot? 

o NTNU skal være attraktivt for nye studenter fordi 
1. NTNU er kjent for kvalitet på sine utdanninger 
2. NTNU har gode undervisere 
3. NTNU tilbyr unik utdanning  
4. NTNU har relevante utdanninger 
5. Studentene er etterspurte i arbeidsmarkedet når de er ferdig utdannet 
6. NTNU har et godt tilrettelagt studentmiljø 

o Man ønsker i denne anledning å rette aktiviteten imot: 
1. NTNU tilbyr unik utdanning  
2. NTNU har relevante utdanninger 

 
 

2. Sentralt eller desentralt – støttefunksjoner som spisesteder/kafer, bibliotek, idrettsannlegg, 
driftsfunksjoner, næringsvirksomhet med mer 

o Universitetets bibliotek bør være midtpunkt på campus.  
o Studenttinget ønsker at spisestedene ligger der studentene er. Der dette innebærer 

desentralisering støtter STi dette, og STi vektlegger for øvrig variasjon som et viktig krav. 
o Idrettsanlegg trenger ikke ligge i universitetets smørøye, men kan ligge noe mer i utkanten av 

campus 
o Universitetets driftfunksjoner bør ligge sentralt i den grad studenter og ansatte har stort behov 

for å kontakte disse ofte. Driftfunksjoner uten stor grad av brukerkontakt kan plasseres mindre 
sentralt. 

o I den grad man ønsker næringsvirksomhet på campus bør denne ligge sentralt og lett 
tilgjengelig for studenter og ansatte. Studenttinget ønsker at man utøver kontroll i forhold til 
hvilken type kommersiell virksomhet man ønsker på campus. 

3. Hvordan vil ny teknologi påvirke hvor mange studenter som vil være til stede på campus? Andel heltids 
nettstudenter?  

o Ny teknologi vil endre studentenes arbeidsvaner, og studentene vil være mer mobile på 
campus.  

o PÅ den annen side vil den undervisning / tilrettelegging studentene tilbys på NTNU føre til at 
studentene fremdeles vil bruke stor andel av sin tid på campus. NTNUs studenter vil i 
hovedsak ikke være nettstudenter. 

4. Antall studenter som oppholder seg på campus vs studenter som benytter nettilbud utenfor campus (i 
byen, hjemme etc.) 

o Hvis studentene blir mer mobile vil det være en utfordring for NTNU å holde studentene på 
campus.  

o Et levende og stimulerende campus krever god tilrettelegging med tanke på elektronisk 
infrastruktur, bibliotektjenester, veiledere og gode servicetjenester. 

5. Hvordan vil ny teknologi påvirke studenters arbeidsmåter på campus? Brukes alle areal til 
studentarbeidsplasser? Er konsekvensen at det ikke er behov for datasaler og lesesaler? 



o Til tross for at hele campus i større grad tas i bruk vil det fremdeles være et stort behov for 
studentarbeidsplasser i form av lesesaler og datasaler. Lesesalene vil fremdeles være studenters 
primære studentarbeidsplass og datasalene vil ha gode muligheter for utskrift fra egne bærbare 
PC-er, på samme tid som det fremdeles skal være et tilbud om stasjonære PC-er. 

o Behovet for studentarbedsplasser beregnet for flere studenter som arbeider sammen 
(grupperom) vil øke eksplosivt. 

o Men det vil være et økende behov for mindre steder rundt om på campus i nærheten av kafeer, 
fagmiljøene, grøntarealer etc. hvor studenter også kan jobbe. 

6. Hva betyr sentrumsnærhet mht servicefunksjoner som er ønskelig på campus? 
o Jo lengre campus ligger bysentrum, jo større vil behovet være for servicefunskjoner på 

campus. 
o På den enes siden ønsker man at studenter og byen integreres sammen, og på den annen side 

ønsker man at studentene er på campus i størst mulig grad. De mest daglige behov må kunne 
dekkes på campus, men det er viktig at studentene er klar over hva byen har å by på. 

7. Blir universitetet ”åpnet mot byen” – får det noen betydning for dimensjoneringen? Skal menigmann 
benytte bibliotek, kafe etc.? 

o Universitetet bør åpnes i større grad mot befolkningen og ivareta sin oppgave som formidler 
av kunnskap på en annen måte enn i dag. Campus må utfores slik at det innbyr så vel 
skoleklasser som byborgere å avlegge universitetet et besøk av se hvilken virksomhet som 
bedrives. Universitetet bør ha et sentralt formidlingssenter på samme tid som de enkelte 
fagmiljøer lokalt har anledning til å vise seg frem, som f.eks forelesninger for de som ikke er 
studenter. 

 
 
Studenttingssak 51/05 Diskusjonssak: Organisering av AU 
Saken ble diskutert, og AU tar med seg innspillene videre i behandlingen. 
Taes som orientering på neste møte eventuelt som regelendring. 
 
 
 
 

STi møte 11/05 den 06.10.05 
 
Studenttingssak 53/05 Idéportalen 
 Vedtak: ” Studenttinget ønsker: 

- at professorer viser åpenhet til ”nye forskningsprosjekt” 
- at det settes ned en arbeidsgruppe som ser på styringen av Ideportalen. 
- at NTNU aktivt bruker Idéportalen for å gi studenter praksisplasser. 
- at man har et spesielt fokus på å skaffe relevante problemstillinger til humaniora- og 

 samfunnsfagsstudenter, og mobilisere denne studentgruppen.” 
 
 
Studenttingssak 54/05 Høring: Studierett – endring i studieforskriften 
 Vedtak:  
Studenttinget:  

- beklager at Studenttinget ikke var invitert med i gruppen som skulle se på ikke aktive studenter. 
- Studenttinget forutsetter at det innføres hensiktsmessige dispensasjons- og permisjonsordninger, der det 

taes hensyn til sykdom og andre tungtveiende grupper for studiefravær, slik at ordningen ikke rammer 
”uskyldige” studenter. 

- Studenttinget er positive til at NTNU prøver å få ordnet problematikken rundt ”ikke reelle” studenter. 
- Studenttinget finner det problematisk at man vurderer å utestenge studenter på livstid fra et gitt 

studieprogram om studenten har brukt opp studietiden i hht § 4.3, og mener en tidsbegrenset karantene 
for studenten kan søke nytt opptak burde være tilstrekkelig. 

 
 
Resolusjon: 
Alle studenter skal ha lik rett til utdanning, uavhengig av funksjonshemming, sykdom eller nedsatt helse. 
 
Hvis funksjonshemming eller sykdom, enten det er fysisk eller psykisk sykdom, forhindrer studenten fra 
normal studieprogresjon, skal ikke dette ha innvirkning på studieretten hennes/hans. 



 
Når studentene er funksjonshemmet, er syk eller på annen måte har nedsatt helse, plikter fagmiljøet hun/han 
tilhører å legge opp en individuell studieplan sammen med studenten. Denne skal utarbeides på bakgrunn av 
studentens helsesituasjon. Studenten skal ha rett til samtale med sitt fagmiljø, sitt fakultet eller institutt, for å 
forklare sin helsesituasjon. Hun/han skal her ha rett til å ta med lege/psykolog, eller annen fagperson, som 
kan orientere om studentens helse. Alternativt kan hun/han ta med attest fra slikt fagpersonell. 
På bakgrunn av samtaler mellom studenten og hennes/hans fagmiljø, skal det da utarbeides en individuell 
studieplan for studenten. 

 
 
 
Studenttingssak 55/05 Mulig obligatorisk laptop ved NTNU 
 Vedtak: 

- Studenttinget mener at utdanning skal være gratis. Gratisprinsippet er lovhjemlet i Universitet- og 
Høyskoleloven §7-1. Å pålegge studentene obligatorisk laptop er i så måte lovstridig, og noe 
Studenttinget tar avstand fra.” 

- Studenttinget NTNU (STi) foreslår at det blir satt i gang en utredning omkring ”den digitale 
hverdagen” ved NTNU. Vurderingene i denne saken bør bringes videre og utvikles i en slik 
utredning.  

- Studenttinget mener at det bør være opp til den enkelte student å avgjøre hvorvidt innkjøp av eget 
EDB-utstyr er nødvendig for å møte kravene studieprogrammene setter. 

- STi mener NTNU må gi studenter tilgang til hensiktsmessige datamaskiner og skrivere på campus. 
- Dersom NTNU skulle gjøre laptop obligatorisk for studentene bør universitetet fremme argumenter 

i linje med økt faglig kompetanse og bedre undervisning. 
- Dersom kravet om obligatorisk laptop skal virke troverdig, må Universitetet også yte mer i forhold 

til programvare, maskinvare og brukerstøtte enn de gjør i dag, samt gi betydelig økonomisk støtte 
- Dessuten må en slik politikk følges av en minimumsstandard tilpasset ulike studieprogrammer og 

godt fremforhandlede innkjøpsavtaler med leveringsdyktige markedsaktører. 
- STi foreslår at det innføres en ordning der Lånekassen gir et ekstra stipend/studielån ved studiestart. 

Dette sikrer finansiering av laptop for de som ønsker det 
- Ved eventuell innføring av obligatorisk laptop, må dette defineres som studiemateriell (på lik linje 

med bøker), slik at det blir tatt høyde for dette i studiestøtten 
- Med dagens økende bruk av bærbart utstyr må NTNU gi nødvendig opplæring i backuprutiner, og 

sørge for tilgang til gode backup-løsninger 
 
 
 
 

STi møte 12/05 den 20.10.05 
 
Studenttingssak 58/05 Høring: Egenbetaling 
 Vedtak:  
Studenttinget vil: 

- at studiepoeng avlagt av privatister kommer inn i inntektsgrunnlaget til institusjonene og at det også blir 
gratis. (§ 2-1) 

- at institusjonene ikke kan fastsette betaling for grupper av studenter, i det minste må gruppe defineres. 
(§ 3-3)  

- at studentene ikke skal betale vederlag for vernet materiale etter opphavrettslovgivningen. Dette bør 
dekkes kollektivt på lik linje med de lisenskostnadene universitetsbibliotekene i dag dekker for digital 
informasjon. (§ 3-3) 

- at man vurderer om bærbare PCer bør anses som en del av studiematerielle på lik linje med bøker slik at 
dette blir tatt høyde for dette i studiestøtten fra lånekassen.  

 
 
 
 
 
 
 



Studenttingssak 56/05 Studenttingets arbeidsmåte og organisering 
  Vedtak: ”Saken utsettes, og sendes ut til høring i resten av studentdemokratiet” 
 
 
 
Studenttingssak 57/05 Strategidokument for tverrfaglighet 
 Vedtak: 

Sakspapiret blir oppdatert med følgende ordbokdefinisjon av tverrfaglighet: ”som går på tvers 
av faggrensene” 

 

”Studenttinget ønsker med dette at ledelsen ved NTNU initierer en strategiprosess for tilretteleggelse av 

tverrfaglighet. Tverrfaglighet griper inn i alle nivå av, og sider ved, kunnskapsutvikling. Tverrfaglighet angår 

således både NTNUs utdannningsprofil, våre stipendiaters handlingsrom og forskeres arbeidshverdag. 

Studenttinget mener strategiske tiltak for tilretteleggelse for tverrfaglighet er av absolutt nødvendig karakter for 

at NTNU skal være troverdig i sine visjoner.  

 

Å legge til rette for tverrfaglighet er avgjørende for at NTNU skal følge med i den internasjonale utviklingen av 

nye forskningsfelt. Studenttinget ser på NTNUs vektlegging av tverrfaglighet som en styrking av hovedprofilen, 

i den forstand at tilretteleggelse for tverrfaglighet vil utgjøre en forløsning av forestående fagmiljøer 

læringspotensiale.  

 

Studenttinget tar saksbehandlers rapport om tverrfaglighet ved NTNU til etterretning, og ber om at arbeidet med 

tverrfaglighet henholdsvis tar innover seg både de finansielle, administratoriske og organisatoriske aspektene. 

Studenttinget mener at en Strategi for tverrfaglighet ved NTNU er på sin plass, men at denne må suppleres med 

konkrete institusjonelle grep.  

 

Studenttinget ber AU om aktivt å jobbe opp mot NTNUs ledelse for å iverksette en slik prosess. En 

prosjektgruppe skal nedsettes av AU, som skal drive arbeidet. Studenttinget forventer regelmessig rapport om 

prosjektet. AU har ansvar for at studenter representeres i alle utredende og besluttende organ. Prosjektgruppa 

skal levere en arbeidsplan for Studenttinget ved første møte i januar 2006. ” 

 
 
 

STi møte 13/05 den 16.11.05 
 

Studenttingssak 58/05 Innstilling til ulike råd, verv og utvalg 
Vitenskapsteoretisk forum: 
  Vedtak: ”AU fikk fullmakt til å innstille 1 representant med vara” 
 
Forskning- og undervisningsfondet: 
  Vedtak: ”AU fikk fullmakt til å innstille 1 representant” 
 
 
Den Sentrale Klagenemnd: 
  Vedtak: ”Martin Gustavsen ble innstilt ved akklamasjon” 
  
  Vedtak: ”Sverre Bugge Midthjell ble innstilt som vararepresentant ved   
   akklamasjon” 
 
 



Redaksjonsrådet for Universitetsavisa: 
  Vedtak: ”Eirik Sandaas og Trond Sørgjerd ble innstilt ved akklamasjon” 
 
 
Museumsrådet – Naturhistorie: 
  Vedtak: ”Guro Sylling ble innstilt ved akklamasjon” 
 
  Vedtak: ”AU fikk fullmakt til å innstille vararepresentant” 
 
 
Rådet for Studenter med Funksjonshemming (RFSF): 
  Vedtak: ”AU fikk fullmakt til å innstille 2 representant med 4 vara” 
 
 
Læringsmiljøutvalget (LMU): 
  Vedtak: ”Kristin Kjøglum, Rikard Johannesen og Axel Sandaas ble innstilt ved  
   akklamasjon” 
 
  Vedtak: ”Bodil Andersen ble innstilt som 1 vara ved akklamasjon og Per Øyvind  
   Hansen ble innstilt som 2 vara ved akklamasjon. AU fikk fullmakt til å  
   innstille 3 vara og 4 vara.” 
 
Faros: 
  Vedtak: ”AU fikk fullmakt til å innstille 2 representanter” 
 
 
 
Studenttingssak 59/05 Oppnevning til FUS 
  Vedtak: ”Edina Christin Ringdal ble oppnevnt til FUS ved akklamasjon” 
 
 
 
Studenttingssak 60/05 Oppnevning til FUL 
 Kandidater fra PPU (1/2-års-verv): Ingen kandidater 
 
  Vedtak: ”AU fikk fullmakt til å innstille 1 representant med vara” 
 
 Kandidater fra integrert Lærerutdanning (Dragvoll): Sine Marie Måren 
  
  Vedtak: ”Stine Marie Måren ble innstilt ved akklamasjon” 
 
 Varakandidater: Magen I. Søby 
 
  Vedtak: ”Magen I. Søby ble innstilt som vara ved akklamasjon” 
 
 Varakandidater fra intergrert lærerutdanning: Ingen 
 
  Vedtak: ”AU fikk fullmakt til å innstille vararepresentant” 
 
 
 
Studenttingssak 61/05 Valg til Fadderutvalget 
  Vedtak: ”Kim Benjamin Broberg Boue ble valgt som leder ved akklamasjon” 
 
  Vedtak: ”Renira Angeles ble valgt inn som nestleder ved akklamasjon” 
 
 
 
 
 



Studenttingssak 63/05 Høring: Ekstern Sensor 
  Vedtak: 
Studenttinget ønsker at man sender en uttalelse med følende momenter: 

1. Det bør vedtas felles veiledende retningslinjer for bruk av ekstern sensor på NTNU 
2. Det bør tas utgangspunkt i FUS’ forsalg. 
3. Minst 5 oppgaver på alle emner skal vurderes av bedømmersensor. 
4. Sensorveiledningen bør innholde løsningsforslag, men skal inneholde bedømmingskriterier og 

vektleggingen av de enkelte delene 
5. Sensorveiledningen må oppdateres når det gjøres endringer 
6. Som en ekstra kvalitetssikring skal alle strykresultat bedømmes av en bedømmersensor. 

 
 
 
Studenttingssak 62/05 Høring: Sensurfrist - Masteroppgaver 
  Vedtak: 
”Studenttinget ønsker at man sender en uttalelse med følende momenter: 

1. Det er viktig for studentene å få sensur så raskt som mulig for å kunne søke jobb. 
2. Sensuren kommer i dag allerede for sent og en utvidelse av fristen vil ikke være til det bedre 
3. Forskerforbundets argumentasjon om utvidelse av teknologistudiet stemmer ikke. 
4. Forskerforbundets framstilling av en ekstremt uheldig faglærer er feil all den tid det skal lages to 

eksamener til ordinær eksamen og trekke hvilken som skal brukes når. 
5. Styrer bør heller vurdere om det bør være kortere sensurfrist enn lengre, særlig med tanke på at omfanget 

av en masteroppgave er mindre enn en hovedoppgave. 
6. En utvidelse av sensurfristen vil kunne gå ut over undervisning og veiledning” 

 
 
 
Studenttingssak 64/05 Stillingsinstruks AU 
  Vedtak: 
Studenttinget ønsker at: 

- Studenttinget organiseres i disse tre interngruppene: 
o Internasjonalgruppe  
o Studiekvalitetsgruppe  
o Likestillings og profileringsgruppe  

- Vedlagte stillingsinstrukser blir vedtatt. 
- Det oppfordres i forhold til nytt arbeidsutvalg at dette tar en grundig diskusjon over de vedtatte 

stillingsinstruksene når AU trer sammen. Instruksene vil må kunne tilpasses de ny AU-medlemmene 
sine respektive preferanser 

 
STILLINGSINSTRUKSER: 

 
 

Stillingsinstruks leder 
 
Generelt 
Leder skal, med mindre gode grunner tilsier det motsatte: 
- Delta på alle Studenttingsmøter 
- Delta på alle AU-møter 
- Delta på møte i Internasjonalgruppe 
- Sitte som fast medlem i Trondheim Studentråd 
- Ha ansvaret for å utarbeide årsrapport 
 



Politisk 
Leder har det overordnede ansvar, med dette følger visse plikter. Leder skal: 
- Vite hva Studenttinget NTNUs prinsipper er, og sørge for at de er kjent blant STis medlemmer 

TNU 

aretatt av de respektive AU-medlemmer 

lge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk, herunder implementering av 

ed nestlederne følge opp saker som tar for seg NTNU sin organisasjon, interne reglement og 

Ansvar for å koordinere STi’s velferdspolitikk 

å tilrettelegge og koordinere Studenttingets arbeide på nasjonalt plan. I den forbindelse skal 

Til enhver tid holde seg oppdatert om hva det arbeides med av saker av interesse i de ovennevnte organer. 

åvirke norsk utdanningspolitikk, 
og skal tilrettelegge og koordinere Studenttingets arbeid i disse sakene. 

eder har det økonomiske ansvaret i henhold til økonomireglementet 

g ekstern representasjon. Leder skal 
ære tilgjengelig for studenter som ønsker å kontakte Studenttinget NTNU 

 

denttinget NTNUs talsperson overfor media, leder taler Studenttinget NTNUs sak. I den forbindelse 

U, på hva som er Studenttinget NTNUs syn 
Prøve å skape gode kontakter med ulike media 

siktig planlegging. Leder har ansvaret for at erfaringer blir overført til neste års 
tudentting. 

eder har personalansvar for sekretæren. Leder skal avholde personalsamtaler med sekretær og AU-medlemmer. 

 

- Til enhver tid være oppdatert på alle politiske områder som angår studentene ved N
- Til enhver tid være oppdatert på alle saker det arbeides med i studentdemokratiet 
- Påse at ansvaret for de ulike politiske områdene blir iv
- Følge opp NTNUs arbeid med forskningspolitikk 
- Sammen med nestlederne fø

undervisningsstrategien 
- Sammen m

forskrifter 
- Delta på Dekanmøter.  
- 
 
Nasjonalt plan  
Har ansvaret for 
vedkommende: 
- Sitte som lokallagsleder i NSU 
- Knytte og følge opp kontakter på Stortinget, i partigrupper og i departement 
- Knytte og følge opp kontakter ved andre universiteter og nasjonale organisasjoner 
- 
 
Internasjonalt plan 
- Har ansvaret for å finne ut hvilken politikk på internasjonalt plan som vil p

 
Økonomisk 
L
 
 
Representasjon 
Leder er Studenttinget NTNUs ansikt utad, og har ansvaret for både intern o
v

Media 
Leder er Stu
skal leder: 
- Konferere med det AU-medlem som er ansvarlig for området, før han/hun uttaler seg 
- Holde seg til enhver tid orientert, ved hjelp av A
- 
 
Langsiktighet 
Leder har ansvar for lang
S
 
Personalansvar 
L
 
 
 
 



 

Stillingsinstruks utdanningsansvarlig nestleder 
 

Generelt  
Utdanningsansvarlig nestleder skal, med mindre gode grunner tilsier noe annet: 
- Delta på alle STi-møter 
- Delta på alle AU-møter  
- Delta på Dekanmøter  
- Delta på møter i Studiekvalitetsgruppen 
 
Politisk 
Utdanningsansvarlig nestleder har ansvar for saker av utdanningspolitisk karakter. I den forbindelse skal 
vedkommende: 
- Følge opp arbeidet med Kvalitetsreformen 
- Følge opp NTNUs arbeid med undervisningspolitikk 
- Sammen med leder følge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk (herunder implementering av 

undervisningsstrategien) 
- Følge opp arbeidet som skjer i Utdanningsutvalget og underliggende organ 
- Følg opp de sakene som det skal jobbes med nedover i studentdemokratiet, og sørge for at de blir behandlet 

på rett instans 
 
Nasjonalt plan  
Ansvar for å tilrettelegge og koordinere Studenttingets arbeid med utdanningspolitikk på nasjonalt plan. I den 
forbindelse skal vedkommende: 
- Følge opp utdanningspolitisk arbeid som skjer i KUF-komiteen 
- Følge opp utdanningspolitisk arbeid som skjer ved andre universiteter og i nasjonale organisasjoner 
- Følge opp hvilket arbeid som gjøres med implementeringen av Kvalitetsreformen i nasjonale fora 
- Delta på utdanningspolitisk arbeid og møter gjennom NSU 
 
Internasjonalt plan 
Har ansvaret for å finne ut hvilken politikk på internasjonalt plan som vil påvirke norsk utdanningspolitikk, og 
skal tilrettelegge og koordinere Studenttingets arbeid i disse sakene. I den forbindelse skal vedkommende: 
- Følge opp og holde seg oppdatert på hva som skjer i europeiske og internasjonale utdanningsfora 
- Følge opp implementeringen av Bologna-erklæringen 
- Følge opp GATS’ innvirkning på norsk utdanningspolitikk 
- Delta på SUNTU og SEFI-møter  
- Delta på Nord Teks årlige konferanse 
 
Nestleder  
Utdanningsansvarlig er leders stedfortreder i politiske og administrative saker.  
Er sammen med organisatorisk nestleder, leders vara i Trondheim Studentråd. 
 
 

 
 



 
 

Stillingsinstruks organisatorisk nestleder 
 

Generelt  
Organisatorisk nestleder skal, med mindre gode grunner tilsier noe annet: 
- Delta på alle STi-møter 
- Delta på alle AU-møter  
- Delta på møter i Likestillings og profileringsgruppen 
 
Politisk 
Organisatorisk nestleder har ansvar for saker av organisatorisk karakter.  
I den forbindelse skal vedkommende: 
- Følge opp og koordinere arbeidet i de forskjellige studentpolitiske organene, særlig Studentrådene 
- Arbeide med utviklingen av gode strukturer og rutiner blant studentrepresentantene på fakultets- og 

instituttnivå, for å sikre informasjons- og kompetanseflyt 
- Delta på møter med studiedirektøren 
- Arrangere FTR-seminar sammen med Styrerepresentantene 
- Være STis kontaktperson for Valgstyret, og samarbeide tett med dem. 
- Sammen med leder følge opp saker som tar for seg NTNU sin organisasjon, gradsforvaltning, reglement og 

forskrifter  
 

Media/informasjon 
Organisatorisk nestleder har ansvaret for: 
- Å holde seg selv og Studenttinget orientert om aktuelle saker i media 
- Å holde STi-medlemmene oppdatert om hva som skjer mellom STi-møtene 
- Å stille på Allmøter, Studentrådsmøter o.l. dersom Studenttingets ledelse er ønsket 
- Utarbeiding av info-materiell og innholdsmessig oppdatering av tavler/hjemmesider 
- Legge til rette for blesting av valg til råd, verv og utvalg 
- Være saksbehandler på fordeling av økonomiske midler til trykking (repromidlene) og fordelingen av 

studentdemokratiets prosjektmidler 
 

 
Nestleder  
Organisatorisk nestleder er leders stedfortreder i politiske, administrative og organisatoriske saker.  
Ved leders eller utdanningsansvarligs fravær er organisatorisk nestleder vara i Dekanmøte. Er sammen med 
utdanningsansvarlig nestleder, leders vara i Trondheim Studentråd 
 
 
 
 
 
 



 
 

lt ansvarlig 

Internasjonaltansvarlig er leder for interngruppa for internasjonalt arbeid i Studenttinget. 
ternasjonaltansvarlig skal, med mindre gode grunner tilsier noe annet: 

elta på alle STi-møter 

orav minst ett møte i forkant av hvert STi-møte  

nterngruppa i STi før 1. mars. 
- Skrive erfaringsdokument når året er omme 

verlapp med ny internasjonaltansvarlig 

Se til at Studenttinget har en klart definert politikk på internasjonalt område 
e politikken til enhver tid er 

d innenfor eget område og status i disse, og påse at de som har 

okalt plan 
- Delta på ISU-Trondheim sin generalforsamling 
- Holde kontakt med ISU, SAIH , ISFiT og andre internasjonal grupper av interesse 

ntakt med internasjonal seksjon 

te i NSUs Internasjonale komité 
IH sine vår- og høstsamlinger 

 
fileringsansvarlig 

kestilling og profilering i Studenttinget. 
ikestillings og profileringsansvarlig skal, med mindre gode grunner tilsier noe annet: 

å alle STi-møter 

av minst ett møte i forkant av hvert STi-møte 
- Ha kontortid på STi kontoret  

Stillingsinstruks Internasjona
 
Generelt 

In
- D
- Delta på alle AU-møter  
- Arrangere jevnlige interngruppemøter hv
- Ha kontortid på STi kontoret  
- Vedta et måldokument for i

- Ha o
 

 
Politisk  
- 
- Vite hva denn
- Ha oversikt over de saker det arbeides me

ansvar for sakene følges opp. 
 
L

- Holde ko
 
Nasjonalt plan  

- Mø
- Delta på SA

 
 
 
 

 

Stillingsinstruks likestillings og pro
 
Generelt 
Likestillings og profileringsansvarlig er leder for interngruppa for li
L

- Delta p
- Delta på alle AU-møter  
- Arrangere jevnlige interngruppemøter hvor



- Vedta et måldokument for interngruppa i STi før 1. mars 
- Sitte som medlem i NTNUs sentrale likestillingskomité 
- Skrive erfaringsdokument når året er omme 

y likestillings og profileringsansvarlig 

ert politikk på områder som berører likestilling. 

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

formasjon / profilering 
ikestillings og profileringsansvarlig skal: 

- Påse at STi har strategier for informasjon og profilering 
- Påse at disse strategiene blir fult opp. 

med organisatorisk ansvarlig legge til rette for blesting av råd verv og utvalg 

kestillingskomité  

tsansvarlig 

tudiekvalitetsansvarlig er leder for interngruppa for studiekvalitet i Studenttinget. 
litetsansvarlig skal, med mindre gode grunner tilsier noe annet: 
elta på alle STi-møter 

av minst ett møte i forkant av hvert STi-møte  

 er omme 
verlapp med ny studiekvalitetsansvarlig 

itikk på områder som berører studiekvalitet 
n til enhver tid er 
r det arbeides med innenfor eget område og status i disse, og påse at de som har 

ansvar for sakene følges opp. 

okalt plan 
ruppa aktiv  som kan  

Sitte i Læringsmiljøutvalget 
Sitte i Arbeidsmiljøutvalget 

- Ha overlapp med n
 
Politisk 

- Se til at Studenttinget har en klart defin
- Vite hva denne politikken til enhver tid er 

ansvar fo
 
In
L

- Sammen 
 
Nasjonalt plan  

- Møte NSUs Li
 
 
 
 

 
 

Stillingsinstruks studikvalite
 
G
S

enerelt 

Studiekva
- D
- Delta på alle AU-møter  
- Arrangere jevnlige interngruppemøter hvor
- Vedta et måldokument for interngruppa i STi før 1. mars 
- Skrive erfaringsdokument når året
- Ha o

 
 
Politisk  

- Se til at Studenttinget har en klart definert pol
- Vite hva denne politikke
- Ha oversikt over de sake

 
L
      -    Sørge for at SK-g t søker mangler ved NTNU studiekvalitetsmessig
           rettes opp i. 
- Følge opp arbeidet med kvalitetsikring på NTNU 
- 
- 
 
 



 
 

nisasjon i Norge 
r å slå sammen NSU og StL.” 

_______________________________ 

9.11.05 

ensen  4,3 
Marte Sendstad  4,1 

 Kvotert ut 
 Kvotert inn 

  Siri Nesbakken   

  Pål Ivar Brekke   

  Einar Winter-Larsen  
  Per Fjelddalen   
  Marit Størseth   

nar Tommestad 
  
 
  
  

alisering/Språkbevissthet 
 Vedtak:  

ved NTNU. ”Det bør derfor settes som krav ved nyansettelser av vitenskapelig ansatte at de 
kan forelese på engelsk. Samtidig som det i større grad legges til rette for at studenter kan 
levere oppgaver på engelsk ved at det tilbys god språklig veiledning.” 

 
 
Studenttingssak 68/05 Diskusjonssak om forretningsorden, vedtekter mm 
  Vedtak: ” Saken ble utsatt.” 
 
___________________________________________________________________________ 

Studenttingssak 65/05 Vi vil ha èn studentorga
  Vedtak: ” Studenttinget ønsker å initiere en prosess fo
 
 
  
____________________________________________

 
STi møte 14/05 den 2

 
Studenttingssak 66/05 Valg til Velferdstinget 
 Votering: Kandidat  Stemmer 
   Kjetil Kvist  10,4 
   Eirik Sandaas  9,5 
   Siri Nesbakken  5,5 
   Gard Jørg
   
   Pål Ivar Brekke  4,0 
   Tone Torgersen  3,9 
   Ingjerd Lindeland 3,43 
   Einar Winter-Larsen 2,4 
   Per Fjelddalen  1,8 
   Vidar Krovik  1,7 -
   Marit Størseth  1,4 -
    
  
  Vedtak: Faste representanter til VT – 2006: 
   Kjetil Kvist   
   Eirik Sandaas   
 
   Gard Jørgensen   
   Marte Sendstad   
 
   Tone Torgersen   
   Ingjerd Lindeland  
 
 
 
 
 Varakandidater: Ei

 Magnus Sivertsen 

Vedtak: ”1. vara er Magnus Sivertsen og 2. vara er Einar Tommestad. Arbeidsutvalget  
 fikk fullmakt til å supplere” 

 
 
 
Studenttingssak 67/05 Internasjon
 

”Studenttinget ønsker en styrking av fremmed-språklig kompetanse blant ansatte og studenter 
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