
Vedtaksoversikt STi høsten 2008 
 

Studenttingssak 35/08 Handlingsplan – Helse og trivsel for studenter i Trondheim 

    - høring 

 

Vedtak:  

”Studenttinget stiller seg bak hovedmålene foreslått av arbeidsgruppen. 

 

Studenttinget: 

 

 Mener at arrangement som bedriftspresentasjoner allerede fremstår som 

alkoholfokusfrie. 

 Ønsker en klarere markedsføring av NTNU der de faglige kvalitetene ved studiene 

fremheves og at studentene trekkes aktivt inn i dette arbeidet. 

 Mener samarbeidsarenaer som StudiebyEN bedre kan koordinere hvordan Trondheim 

skal fremstå og bedre synligheten av det brede kulturtilbudet studentene faktisk har. 

 Ønsker å synliggjøre allerede vellykkede alkoholfokusfrie arrangement og benytte 

disse som ”best practice” i utforming av nye tiltak. 

 Mener at studieveiledere, studentforeninger, linjeforeninger og tillitsmannsapparat bør 

tilbys kursing i å oppdage alkoholmisbruk og i å håndtere dette 

 Mener det bør opprettes et lavterskeltilbud for studenter med problemer og 

bekymringer for egen og andres alkoholforbruk. 

 Ønsker at utforming og vurderinger av fysisk arbeidsmiljø og fasiliteter skal skje i tett 

samarbeid med tillitsvalgte studenter. 

 Støtter ideen om tilgang til hverandres intranett, da særlig faglig informasjon. 

 Støtter ønsket om å styrke Læringsmiljøutvalgene, og vil komme tilbake med egen sak 

om dette spesifikt for NTNU. 

 Stiller seg kritisk til den foreslåtte mentorordningen, da denne oppgaven kan løses 

bedre gjennom tiltak som for eksempel det frivillige pilotprosjektet og 

tillitsmannsordningen. 

 Stiller seg positive til forslaget om mastergrupper, men ønsker en lignende ordning 

også tidligere i studiene. Denne bør spesielt ta for seg spesifikke emner med høy 

strykprosent. 

 Ønsker at utdanningsinstitusjonene bidrar til å synliggjøre tillitsmannsapparatet bedre 

for studentene. 

 Er allerede i gang med oppfølgingen av STi-sak 60/07 – Karrieresenter. Studenttinget 

støtter forslagene til et Studentsenter, siden disse ikke er i konflikt med vedtaket. 

 Ønsker et mer formelt samarbeid mellom rådgivingstjenestene ved 

utdanningsinstitusjonene og samskipnaden. 

 Gir arbeidsutvalget fullmakt til å utforme et høringssvar med utgangspunkt i 

vedtaket.” 

 

 

Studenttingssak 34/08 Innstilling av studentrepresentanter til FUL 

 

Vedtak: 

”Cecilie Therese Berntsen ble valgt inn som ny PPU-representant i FUL ved akklamasjon” 

 

Vedtak: 



”AU fikk fullmakt til å supplere inn vararepresentant til FUL” 

 

 

Studenttingssak 32/08 Valg til Valgstyret 

  

Vedtak:  

”Saken er utsatt til neste Studenttingsmøte ” 

 

 

Studenttingssak 33/08 Fullmakt til å supplere vararepresentanter  

 

Vedtak:  

” Studenttinget gir Arbeidsutvalget fullmakt til, ved behov, å gjennomføre 

suppleringsvaravalg til de verv Studenttinget velger til. Alle slike suppleringsvalg skal 

informeres om minst 1 uke før til Studenttingets medlemmer og vara, og det skal ligge 

informasjon om valgene på Studenttingets nettsider. AU skal referere fra alle slike 

suppleringsvalg under Studenttingsmøtene.  Fullmakten gjelder inntil Studenttinget NTNU 

vedtar å trekke den tilbake” 

    

 

Studenttingssak 31/08 Endring av STi-reglement 

 

Vedtak:   
” Det gjøres følgende 3 endringer ved Studenttingets reglement. 

 

1) Endre § 5.3 Fordeling av tillitsverv til: 

§ 5.3 Kjønnsbalanse 

Ved samtlige tillitsverv som Studenttinget velger eller innstiller 2 eller flere personer til, skal 

det tilstrebes en jevn kjønnsbalanse. Ved valg som omfattes av likestillingsloven skal det om 

nødvendig kvoteres.  

 

2) Det legges til følgende setning i § 5.3: 

 

Kvoteringen gjennomføres over en valgomgang.  

 

3) Ny § 5.7 Blanke stemmer: 

§ 5.7 Blanke stemmer  

Ved et kvalifisert flertall av blanke stemmer i valgsaker skal talelisten åpnes, før det holdes et 

omvalg.. Om det fremdeles er et kvalifisert flertall av blanke stemmer også denne gangen skal 

det holdes nytt valg ved neste møte.” 

 

 

Studenttingssak 36/08 Valg til Skikkethetsnemnda 

 

Vedtak: 

”Bjørn Mørkedal er innstilt som fast representant og Ane Kristine Finsbråten som 

vararepresentant. Representantene fra SVT blir innstilt på neste STi-møte” 



 

 

Studenttingssak 38/08 Akademisk solidaritet og Scholars at Risk 

 

Vedtak: 

”Studenttinget mener det er viktig å øke bevisstheten hos studenter og forskere ved NTNU om 

akademisk undertrykkelse og retten til ytringsfrihet. Studenttinget oppfordrer NTNU til å vise 

solidaritet med sine internasjonale kollegaer og bidra til å fremme akademisk frihet både 

nasjonalt og internasjonalt. Studenttinget oppfordrer studentrepresentantene i NTNU-styret til 

å spesielt følge opp arbeidet med å melde NTNU inn i nettverket Scholars at Risk. 

 

Studenttinget mener: 

- NTNU skal melde seg inn i solidaritetsnettverket Scholars at Risk  

- Det må umiddelbart komme på plass et godt mottaksapparat ved NTNU som sikrer 

at internasjonale forskere og studenter ikke opplever unødvendige byråkratiske 

hinder og flaskehalser. 

- NTNU må utvikle sine egne nettsider til å bli en viktig ressurs både for 

internasjonale studenter og forskere og internt for NTNUs ansatte, spesielt 

gjennom utarbeidelse av en mer synlig og forbedret vertshåndbok. 

- NTNU må jobbe lokalt og nasjonalt for en endring av gjeldende lovverk for å 

forenkle det å kunne forske og studere i Norge for ikke-norske statsborgere. 

Studentene må inkluderes i dette arbeidet 

- Trondheim kommune bør opprette et servicesenter for å sikre et bedre mottak av 

internasjonale studenter og forskere til Trondheim” 

 

 

Studenttingssak 37/08 LMU - Læringsmiljøutvalget 

 

Vedtak: 
”Studenttinget beklager at NTNU ikke har tatt hensyn til NOKUTs evaluering av NTNU. 
Studenttinget forutsetter at NTNU for fremtiden retter seg etter de anbefalinger som kommer 
fra NOKUT angående læringsmiljøutvalget.  
 
LMU må få et budsjettansvar over alle de utbredringene som teknisk avdeling skal gjøre. Det 
vil si at alle nybygg og ombygninger skal være godkjent i LMU. LMU må også få egne 
midler slik at de kan bevilge disse til studentrelaterte prosjekter.  
 
LMU må få mandat og mulighet for å reagere med sanksjoner mot brudd mot godt 
læringsmiljø. Dette kan gjøres gjennom innstillingsrett til AMU 
 
LMU må bestå av teknisk direktør, prorektor for undervisning, velferdsdirektør i SiT og 
økonomidirektør. Fra studentene må to av stillingene knyttes til AU, og det er en person i AU 
som skal lede utvalget de gangene utvalget skal ledes av studentene. For å sikre kontinuitet 
følger valgperioden studieåret for de to studentene som ikke tilhører AU. 
 
Utvalget må ha møtefrekvens med minst tre møter hvert semester 
 
LMU må i større grad benytte seg av de fakultetsvise Studentrådene til å få innspill angående 
de respektive fakultets læringsmiljø, og nødvendige tiltak. 
 
Studenttillitsvalgte i LMU pålegges å ha formøter til LMU. En person i AU får ansvaret for å 
kalle inn til disse. Arbeidsutvalget pålegges å gi medlemmene av LMU et eget kurs om 
hvordan man skal jobbe i LMU. Arbeidsutvalget bestemmer selv hvem som skal være leder 
av LMU når studentene skal ha lederen av organet. 



 
LMU må ha et årlig dialogmøte med Arbeidstilsynet 
 
Informasjonsavdelingen får ansvaret sammen med leder av LMU og Studenttinget med å 
gjøre LMU kjent.” 
 

 

Studenttingssak 32/08 Valg til Valgstyret 

 

Vedtak:  
”Sissel Schølberg Halse ble valgt inn i Valgstyret” 

 

”Studenttinget gir AU fullmakt til å velge resterende medlemmer i Valgstyret høsten 2008 

 

Studenttinget forventer at lemen-temaet blir brukt under Studenttingsvalget 2008 

 

Studenttinget ber AU vurdere alternative måter å organisere Studenttingsvalgene enn ved bruk 

av et valgt valgstyre” 

 

 

Studenttingssak 40/08  Valg til Forsknings- og undervisningsfondet 

 

Vedtak:   
”Knut Lerhol ble valgt til Forskning- og undervisningsfondet.”  

 

 

Studenttingssak 36/08  Valg til skikkethetsnemnda 

 

Vedtak:   

”AU får fullmakt til å supplere inn en fast og en vararepresentant til Skikkethetsnemnda.” 

 

 

Studenttingssak 41/08  Oppnevning til vitenskapsteoretisk forum 

 

Vedtak:   

”AU får fullmakt til å supplere en student til Vitenskapsteoretisk forum.” 

 

Studenttingssak 46/08 Resolusjonsforslag om NTNUs tilknytning til utvinning av 

oljesand 

 

Vedtak:   

"AU ser det som svært positivt at studenter fremmer saker til Studenttinget på eget initiativ.” 

 

 

Studenttingssak 39/08  Valg til miljøutvalget 

 

Vedtak:   
Johan Amund Karlsen ble valgt til Miljøutvalget 

 

 



Studenttingssak 42/08  Lette emner, emne-2, perspektivemner 

 

Vedtak:   
1. Studenttinget mener det er uakseptabelt at NTNU tilbyr emner som kan betraktes som lette 

Studiepoeng. 

2. Studenttinget ber fakultetene endre de emnene som i dag oppfattes som lette. Og dersom 

dette 

ikke lar seg gjøre, bør disse emnene fases ut. 

3. Multiple choice skal ikke brukes som eneste evalueringsform. 

4. Studenttinget mener man i all hovedsak ikke trenger egne emner som er særlig laget for 

andre 

studiekulturer. 

5. Studenttinget ønsker at NTNU tar en helhetlig vurdering av perspektivemne/emne 2- 

problematikken. 

6. Studenttinget mener emner som tilbys andre studiekulturer må holde et faglig nivå slik at 

det gir utbytte på det nivå studenten er på.” 

 

 

Studenttingssak 43/08  Høring om lærerutdanningen 

 

Vedtak:  

Det er viktig at arbeidsgruppene som blir nedsatt for de 3 linjene tar ansvar for å sikre 

relevante emner innenfor lærerutdanningen. Studenttinget ønsker med dette at arbeidsutvalget 

skal vektlegge følgende punkt i sitt endelige høringssvar om lærerutdanning: 

 

Studenttinget mener det er positivt at: 

 Man forsøker å få til en mer integrert løp i utdannelsen. 

 Det kommer praksis i 5 semester 

 Man styrker realfagslærerutdanningen 

 At man får et fagdidaktisk emne/seminar per semester 

 

Studenttinget vil påpeke følgende negative trekk ved forslaget: 

 Synes at utredningen ikke er sterkt nok forankret blant studenter og deltagende 

institutter 

 At man ikke har klare nok referanser knyttet til instituttene og fakultetenes strategier 

 At utredningen ikke drøfter konsekvensene for de fagligmiljøene som har stor andel av 

ikke 

lærerstudenter 

 Faren for emnekollisjoner, og at emner ikke går begge semestre. 

 Faren for manglende klassefølelse blant studenter ved språk, samfunnsfaglinjene for 

lærerstudenter 

 

Studenttinget vil spesifisere:  

 Det nye lærerrettede emnet skal ikke være en del av de allerede eksisterende emnene. 

Sluttmerknader: 

 Studenttinget forutsetter at programmet blir fullfinansiert, og at studenter ved disse 

programmene blir inkludert 

innenfor FORVEI-prosjektet. 

 

 



Studenttingssak 45/08  Høring Campuskortprosjektet 

 

Vedtak: 

Studenttinget NTNU  

 støtter det videre arbeidet med et felles campuskort  

 mener at et felles kort vil kunne gjøre hverdagen enklere for den enkelte student 

 mener at kortet også vil bidra til å styrke samarbeidet mellom NTNU, HiST, SiT og 

Sintef, samt underbygge Trondheim som Norges studieby nummer 1 og som landets 

teknologihovedstad 

 støtter prosjektgruppens forslag til hvilke funksjoner som bør ligge i et slikt kort 

 mener at man i første omgang bør konsentrere seg om de funksjonene som 

administreres av de ulike partene i prosjektet, så som adgangskontroll, identifikasjon, 

semesterkort, lånekort på biblioteket og tilgang til SiTs tilbud 

 ønsker at man på sikt også forsøker å inkludere kollektivkort og rabattordninger i 

kortet 

 understreker at det er svært viktig å fokusere på sikkerhet dersom så mange funksjoner 

og opplysninger skal ligge i ett kort 

 mener det er viktig å lage gode rutiner og retningslinjer for hvordan man skal håndtere 

tapte eller stjålne kort 

 støtter forslaget om å benytte seg av studenter og studentoppgaver i det videre arbeidet 

med campuskortprosjektet 

 ber om at man går i dialog med St. Olavs Hospital for å også kunne gi det samme 

tilbudet til NTNU og HiST-studenter på Øya campus. 

 

 

Studenttingssak 44/08  Fordeling av verv, råd og utvalg mellom Sti og AU 

 

Vedtak:  
Studenttinget vedtar vedlagt fordeling av råd, verv og utvalg mellom STi og AU. 

 

Studenttinget vil spesifisere følgende: 

 

 Studenttinget velger i høst 2 studenter + vara til LMU med valgperiode 01.01.09- 

31.06.09 og der 2 plasser i LMU vil bli fordelt blant AU-09. Det gjennomføres et nytt 

LMU valg i april/mai der det velges 2 studenter + vara til LMU med valgperiode 

01.07.09-31.06.10. 

 

 Studenttinget gjennomfører på høsten 1 valg til FUL der det velges 1 fast, 1 møtende 

vara + vara til FUL fra studenter ved 5LU. PPU-plassene i FUL følger de 

programtillitsvalgte fra PPU. 

 

 Studenttinget gjennomfører valg på 1 student til UU på årets første ordinære 

studenttingsmøte.” AU fordeler den andre plassen samt vara til UU i tråd med 

gjeldende stillingsinstruks. 

 

 Som et prøveprosjekt vil valgstyret 2009 bestå av organisatorisk nestleder og 

profileringsansvarlig i AU. Organisatorisk nestleder vil fungere som leder for 

valgstyret. Ressursene som i dag brukes til å lønne valgstyret vil brukes til 

valgrelaterte utgifter, og kan brukes til å ansette ekstra personell i valgperiodene og til 



å lønne datadrifterne for eventuelt ekstraarbeid i forbindelse med drift av valgsidene 

på nett. Studenttinget vedtar i sin informasjonsplan retningslinjer for den overordnede 

profileringen av STi, samt retningslinjer for gjennomføringen av valg i perioden. Det 

er forventet at hele AU bistår valgstyret i valgperioden. Prøveordningen skal evalueres 

av STi senest høsten 2010. 

 

 Det er viktig å utvikle en bedre møtekultur angående hvordan valgsaker skal håndteres 

spesielt med tanke på bruk av valgkomiteen, kandidatpresentasjoner og selve 

utspørringen av kandidater under møte. STi vil jobbe for å tydeliggjøre hva de ulike 

vervene faktisk innebærer av arbeid og ansvarsområder. 

 

 De følgende valgene vil heretter bli avholdt på AU-møter: Vitenskapsteoretisk forum, 

museumsrådet og forsknings- og undervisningsfondet. 

 

Fordeling av valg mellom STi og AU 

Verv 2006 2007 2008 Framtiden 

Kategori 1: Valg i Studenttinget NTNU 

Fadderutvalget Valgt av STi Valgt av STi Velges i STi Samme ordning 

som 2008 

Forsknings- og 

undervisningsfondet 

Valgt av STi Valgt av AU 

på fullmakt 

fra STi 

Velges i STi AU 

Forvaltningsutvalget for 

Lærerutdanningen 

Valgt av STi, PPU 

supplert av AU 

med fullmakt fra 

STi 

Valgt av STi Valgt av STi 

og på fullmakt 

supplert i AU 

STi velger bare 

5LU 

representantene i 

FUL 

Forvaltningsutvalget for 

Sivilingeniørutdanningen 

Valgt av STi, og 

valgt av AU  

Valgt av STi 

(innstilling) 

Valgt av STi 

(innstilling) 

Samme ordning 

som 2008 

Innovasjonssenter på 

Gløshaugen 

 Valgt av STi Ikke på valg 

vara supplert 

av AU 

Samme ordning 

som 2008 

ISFiT rådsmøte Valgt av AU Valgt av AU Valgt av STi Samme ordning 

som 2008 

Klagenemnda Valgt av STi Valgt av STi Valgt av STi Samme ordning 

som 2008 

Kontrollkomité Valgt av STi Valgt av STi Valgt av STi Samme ordning 

som 2008 

Miljøutvalget Valgt av STi  Velges i STi Samme ordning 

som 2008 

Museumsrådet Valgt av STi Valgt av STi, 

på fullmakt 

supplert av 

AU  

Velges i STi 

(innstilling) 

AU (innstilling) 

NSUs Landsting STi STi Valgt av STi Samme ordning 

som 2008 

Redaksjonsrådet for 

Universitetsavisa 

Valgt av STi Valgt av STi Velges av STi Samme ordning 

som 2008 

Skikkethetsnemnda Valgt av AU  Valgt av STi 

(innstilling) 

Samme ordning 

som 2008 

Styret i Stiftelsen ISFiT Valgt av STi, vara Valgt av STi Valgt av STi Samme ordning 



supplert av AU som 2008 

Valgkomité Valgt av STi Valgt av STi Valgt av STi Samme ordning 

som 2008 

Valgstyret Valgt av STi, 

supplert av AU på 

fullmakt fra STi 

Valgt av STi Valgt i STi, 

supplert på 

fullmakt i AU 

Prøveprosjekt 

m/org.nest og 

profilerings-

ansvarlig 

Velferdstinget  Valgt av STi Valgt av STi Valgt av STi 

vara supplert 

i AU 

Samme ordning 

som 2008 

Vitenskapsteoretisk 

Forum 

Valgt av STi Valgt av AU 

på fullmakt 

fra STi 

Valgt av STi AU 

 

Kategori 2: AU (stillingsinstruks) og STi 

Læringsmiljøutvalget 1 fra AU resten 

valgt av STi 

1 fra AU 

resten valgt av 

STi 

1 fra AU, 

resten valgt 

av STi 

2 fra AU, resten 

valgt av STi 

NSUs Landsstyret Leder fra AU 

resten valgt av 

STi 

Leder fra AU 

resten valgt av 

STi 

Leder fra AU, 

resten STi 

Samme ordning 

som 2008 

NTNUs 

Likestillingskomité 

1 fra AU og 1 

valgt av STi 

1 fra AU og 1 

valgt av STi 

(1/2 år 

fast/vara) 

1 fra AU og 

valgt av STi 

(1/2 år 

fast/vara) 

1 fra AU 

Rådet for studenter med 

funksjonshemming 

(RFSF)  

Valgt av STi Valgt av STi, 

supplert av 

AU på 

fullmakt fra 

STi 

1 plass AU, 

resten valgt 

av STi 

Samme ordning 

som 2008 

Utdanningsutvalget Valgt av AU  Valgt av AU, 

supplert STi 

AU 1 velges i STi, 1 

fra AU 

Kategori 3: Valgt og fordelt i AU (stillingsinstruks). Blir orientert om i STi 

Arbeidsmiljøutvalget AU AU AU Samme ordning 

som 2008 

Forskningsutvalget Valgt av AU AU AU Samme ordning 

som 2008 

NSU – komiteer AU AU AU Samme ordning 

som 2008 

Studieby 1 AU  AU Samme ordning 

som 2008 

Trondheim Studentråd AU AU AU Samme ordning 

som 2008 

Prosessrådet   AU Samme ordning 

som 2008 

Alumnirådet   AU  Samme ordning 

som 2008 

Prosjektgrupper AU AU AU Samme ordning 

som 2008 



 

 

Studenttingssak 52/08  Oppnevning til Rådet for studenter med 

    funksjonshemming 

  

Vedtak:  

”Nora Ford og Line Bryntesen Lund ble valgt inn i Rådet for studenter med 

funksjonshemning. AU får fullmakt til å supplere inn en representant til RFSF.” 

 

 

Studenttingssak 49/08 Høringssvar NTNUs språkpolitikk 

 

Vedtak:  

Studenttinget støtter i all hovedsak tilrådningen som utvalget har fremmet, og vil særlig gi 

honnør for at studentperspektivet er så tydelig.  

 

Studenttinget vil spesielt fremheve punkt 1 under Språkopplæring, da Studenttinget mener 

NTNU må satse på en massiv språkopplæring av sine ansatte. 

 

Studenttinget vedtar følgende endringer til det språkpolitiske dokumentet, ”NTNUS 

språkpolitiske retningslinjer (forslag)”: 

 

Språkopplæring 

Endre punkt 4 til: 

 I NTNUs tilsettingsavtale for fremmedspråklige vitenskapelig tilsatte er det 

satt følgende krav om å beherske norsk eller et annet skandinavisk språk: ”Det forutsettes 

at den tilsatte innen en periode på tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet 

skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset for fremmedspråklige holdt ved Institutt 

for språk- og kommunikasjonsstudier. Den forutsettes videre at den tilsatte innen en 

periode på tre år skal beherske engelsk, dersom den tilsatte ikke allerede gjør det ved 

tilsettingen.” Studenter og tilsatte skal derfor sikres opplæring i norsk språk, kultur og 

samfunnsforhold, samt engelsk. For fremmedspråklige ansatte og studenter bør tilbudet 

også omfatte de tilsattes ektefeller eller partnere.  

Nytt punkt 5:  

 NTNU har ansvar for å gi opplæring i engelsk også til teknisk- og administrativt 

ansatte. 

 

 

Studenttingssak 47/08  Styring og ledelse ved NTNU* 

 

Vedtak:   

Studenttinget NTNU 

 mener at NTNUs ledere (rektor, dekaner og instituttledere) skal 

ansettes 

 vil at enhetlig ledelse skal videreføres og at tittelen fakultetsdirektør og 

kontorsjef fjernes og erstattes med tittelen administrativt ansvarlig 



 mener det bør være én ordning for hele NTNU og at det dermed ikke 

bør åpnes for at noen institutter kan velge sine ledere 

 mener at alle lederstillinger ved NTNU skal utlyses eksternt, også 

dersom lederne skal velges. 

 

Institutt- og fakultetsråd 

Studenttinget NTNU 

 mener at fakultets- og instituttråd skal finnes ved hver enhet og at det 

ikke skal finnes noen unntak fra dette 

 mener at fakultets- og instituttrådene skal gi ledelsen råd vedrørende 

strategi og faglige prioriteringer, økonomi og hovedfordeling, saker av 

stor strategisk eller prinsipiell betydning, samt enhetens utvikling i lys 

av vedtatte mål og strategier 

 mener at møteinnkalling, sakspapirer og referater må gjøres lett 

tilgjengelig både for ansatte og studenter. Møtereferat skal alltid sendes 

til lederen på nivået over 

 mener at rådene skal møtes ved faste intervaller og minimum tre ganger 

i semesteret 

 mener at rådene, både på institutt og fakultet, skal bestå av ansatte, 

studenter og eksterne representanter etter samme fordelingsnøkkel som 

i dag 

 mener at ledernes ansvar for å bruke rådene sine aktivt må forankres i 

stillingsinstruksen 

 

Andre råd, verv og utvalg 

Studenttinget NTNU 

 ønsker en standardisering av formelle fora på institutt- og 

fakultetsnivå og klare retningslinjer for foraenes ansvarsområder 

  ønsker at det skal være ledermøter og utdannings- og 

forskningsutvalg ved hvert institutt. Studentene skal være representert 

i disse foraene. 

 mener at det skal finnes ledermøter, utdannings- og forskningsutvalg 

og ansettelsesutvalg ved hvert fakultet. Bare ansettelsesutvalget skal 

ha besluttende myndighet. De andre skal ha saksforberedende ansvar 

for saker som skal behandles i fakultetsrådet 

 mener det skal finnes et studieprogramråd for hvert studieprogram. 

Studieprogramrådet skal bestå av ansatte, studenter og eksterne 

representanter etter samme fordelingsnøkkel som i institutt- og 

fakultetsrådene. Leder for vertsinstitutt/vertsfakultet har ansvar for at 

rådet fungerer. Vedkommende leder skal ikke lede 

studieprogramrådet. 

 ønsker å unngå at samme person sitter i utvalg som rapporterer til 

hverandre 

 

 

Kommunikasjon og informasjon 

Studenttinget NTNU 

 mener at det må utvikles retningslinjer for saker som skal høres ut i 

organisasjonen 



 understreker at fakultetene har ansvar for å sende saker på høring til 

sine lokale studentråd, selv om studentene er representert i foraene 

som diskutere sakene 

 mener at studentene skal ha mulighet til å fremme saker i de organene 

der de er representert 

 mener at sakspapirer og møteprotokoller må finnes tilgjengelig på nett 

i et allment tilgjengelig format 

 mener at NTNUs bruk av det lukkede systemet e-phorte får uheldige 

konsekvenser for studentenes muligheter for innflytelse. Systemet må 

enten erstattes av et åpent system eller åpnes for studenter 

 

 

Studenttingssak 53/08  Oppnevning til Redaksjonsrådet for Universitetsavisa* 

 

Vedtak:  

Ingjerd Lindeland og Axel Sandaas ble valgt til Redaksjonsrådet for Universitetsavisa. 

 

 

Studenttingssak 48/08  NTNUs utdanningstilbud i innovasjon og entreprenørskap* 

 

Vedtak: 

Studenttinget NTNU mener at 

 Det må tilbys emner ved NTNU som gir komplementær kompetanse 

for studenter som ønsker mer kunnskap om entreprenørskap og 

innovasjon. Slike emner kan omhandle salg, markedsføring, IPR og 

lignende. Disse emnene må kunne tas som perspektiv eller ikke-

tekniske emner. 

 Entreprenørskolen skal åpnes slik at også studenter fra ikke-

teknologiske fag kan søke opptak. Det forutsettes at det opprettes to 

studieretninger: En for teknologistudenter og en for andre studenter. 

Det forutsettes videre at opptakskravene er minst like strenge som de 

er i dag. 

 Venture Cup og Take-off må godkjennes som perspektivemne eller 

ikke-tekniske emne. 

 Flere landsbyer i Eksperter i Team skal la studentene levere en 

forretningsplan som produkt 

 NTNU bør ha som måt at alle studenter i løpet av studiet vurderer det å 

starte egen virksomhet som karrierevei 

   

 

Studenttingssak 50/08  Tid til læring* 

 

Vedtak:  

1. Studenttinget mener det er uakseptabelt at NTNU har 

undervisningsopplegg som medfører at studenter føler seg presset til å 

gjøre uselvstendig arbeid (koking), da dette ofte kan regnes som fusk, og 

heller ikke i stor grad gir det ønskede læringsutbytte 

 

2. Studenttinget ber NTNU gjennomføre en justering av antatt arbeidsmengde 

i samtlige emner slik at denne i større grad gjenspeiler faktisk 



arbeidsmengde. Studenttinget mener at en total studiebelastning bør 

normeres til 40 timer per uke.  

 

3. Studenttinget forventer at NTNU tilbyr emner som oppfordrer til 

selvstendig refleksjon, har prosjektbaserte oppgaver og at flere emner tar 

utgangspunkt i problembasert læring. 

 

4. Studenttinget ber NTNU jobbe for at flere emner tilbyr flere fleksible 

vurderingsformer. 

 

5. Studenttinget ønsker at det skal settes begrensninger på mengden av 

obligatoriske aktiviteter. Studenttinget mener at obligatoriske aktiviteter i 

hovedsak skal være tellende på karakteren.  

 

6. Studenttinget mener at all obligatorisk aktivitet må få gode 

tilbakemeldinger slik at studenten vet hva som kan gjøres bedre. 

 

7. Studenttinget ber NTNU sørge for at fakultetene får midler til å 

gjennomføre de pedagogiske virkemidlene som kvalitetsreformen legger 

opp til. 

 

 

Studenttingssak 51/08  Studentenes likestillingspris* 

 

Vedtak: 

 

Studenttinget oppretter likestillingsprisen, og vedtar de vedlagte statuttene. 

Første pris deles ut i 2009. 

 

Statutter: 

Kandidater 

Enkeltpersoner og organisasjoner som har gjort en stor innsats for 

studenter eller studentgrupperingers likestilling. Likestilling vil i denne 

sammenheng ha en bred definisjon, som vil favne alt fra integrering av 

minoriteter eller personer med funksjonsnedsettelse til en jevnere 

kjønnsbalanse i miljøer med stor kjønnsubalanse.  

 

Nominasjon 

Alle NTNU-studenter kan nominere til likestillingsprisen. 

Nominasjonen skjer via skjema på Studenttingets hjemmeside, 

www.studenttinget.no.  

 

Utdeling 

Prisen deles ut på første Studenttingemøte hvert år. 

Nominasjonsperioden blir fra 1. november til 20. desember.  

 

Utdelingskomite 

Utdelingen av prisen vil bli gjort av en komité bestående av 

likestillingsansvarlig i AU fra året med nominasjonsperiode, og 

likestillingsansvarlig i AU det påfølgende året (denne blir valgt rundt 1. 

http://www.studenttinget.no/


des), 1 studentmedlem fra RFSF, et studentmedlem fra LMU, samt 

internasjonalt ansvarlig i AU fra året med nominasjonsperiode. 

 

Prisen 

Prisen er på 20 000 kr og et kunstverk.  

 

 

Studenttingssak 58/08 Oppnevning til FUS 

 

Vedtak: 

”Lotte M.B. Skolem ble innstilt til FUS ved akklamasjon” 

 

 

Studenttingssak 59/08 Oppnevning til FUL 

 

Vedtak: 

”AU har fullmakt til å supplere inn representanter til FUL” 

 

 

Studenttingssak 56/08 Valg til LMU 

 

Vedtak:  

”Magdalon Inge Opdahl ble valgt inn til LMU ved akklamasjon. AU fikk fullmakt til å 

supplere inn representanter til LMU. 

 

Tor Toftøy ble valgt inn som 1 vara, og Axel Sandaas ble valgt inn som 2 vara. 

Representantene ble valgt ved akklamasjon” 

 

 

Studenttingssak 57/08 Den Sentrale Klagenemnd 

 

 

Vedtak:  
”Torun Hegre ble innstilt til Den Sentrale Klagenemnd ved akklamasjon. 

AU får fullmakt til å supplere inn vara” 

 

 

Studenttingssak 54/08 Regnskap Fadderutvalget 

 

Saken ble tatt til orientering 

 

 

Studenttingssak 55/08 Valg til Fadderutvalget 

 

Vedtak:  
”Mariam Monsen ble valgt inn som leder av Fadderutvalget 2009. AU får fullmakt til å velge 

inn en nestleder” 

 

 



Studenttingssak 62/08 Innovasjon og nyskaping ved NTNU 

 

Vedtak: 

”Studenttinget NTNU mener at: 

 NTNU må jobbe aktivt for å skape en kultur for nyskaping blant både studenter og 

ansatte ved alle NTNUs fakulteter 

 NTNU må i større grad tenke flerfaglighet i sitt nyskapingsarbeid og aktivt koble 

forskere og studenter fra ulike fagmiljøer sammen 

 NTNU må fokusere ytterligere på å spre informasjon om allerede eksisterende 

nyskapingstilbud til studenter og ansatte 

 NTNU må jobbe for å integrere nyskaping og entreprenørskap i 

breddeundervisningen, for eksempel gjennom ordningen med perspektivemner/ikke-

tekniske emner og eksperter i Team 

 NTNU må styrke NTNU Entrepreneurship Centre og stille krav om at senteret skal 

være en ressurs for hele NTNU 

 NTNU må støtte opp om arbeidet til Start NTNU og andre studentorganisasjoner som 

er aktive innen nyskapning, innovasjon og entreprenørskap  

 NTNU må jobbe sammen med Trondheim kommune og andre aktører for å 

opprettholde Trondheims posisjon som Norges nyskapingsby nummer 1” 

 

 

 

Studenttingssak 60/08 Fordeling av råd, verv og utvalg – IP-utvalget 

 

Vedtak:  
”Valg til IP-utvalget gjøres av Arbeidsutvalget. IP-utvalget legges inn i vedlegget til STi-sak 

44/08 Fordeling av valg mellom STi og AU, under  Kategori 3: Valgt og fordelt i AU.” 

 

 

Studenttingssak 64/08 NSU og StL’s felles Statsbudsjettprioriteringer 

 

”Vedtak” etter prøvevotering: 

Alt 2:  Fikk 18 stemmer 

1) 11 mnd studiestøtte 

2) Basis bevilgninger 

3) Bolig 

 

 

Studenttingssak 61/08 Markedsføring, profilering og formidling ved NTNU 

 

Vedtak: 

”Markedsføring og profilering 

Studenttinget mener: 

 

 Den nasjonale profileringskampanjen av NTNU som ble startet i mai 2007 må legge 

grunnlaget for den videre profileringen av universitetet.  

 Det er viktig å fylle dagens profil med mer innhold, og at dette gjøres i nært samarbeid 

med de ulike fagmiljøene for å vise NTNUs spekter av forskning og utdanningstilbud.  



 Team NTNU og tilsvarende tiltak er med å styrke NTNUs profil, men Studenttinget 

oppfordrer samtidig NTNU til å bedre koordinere og ha et internt samarbeid rundt 

slike prosjekt. 

 Det er prinsipielt riktig å bruke penger på utradisjonelle tiltak så lenge disse passer inn 

i den generelle profileringskampanjen, samt er med og generer mer kunnskap om 

NTNU blant potensielle studenter og samfunnet forøvrig.   

 Kjøp av ren reklameplass alltid stemme overens med den øvrige profileringen av 

NTNU.  

 NTNUs avtaler med næringslivet og andre institusjoner må speile den profilen NTNU 

selv har valgt. 

 NTNU må være mer aktiv i den generelle samfunnsdebatten og ytre seg i forhold til 

hendelser som berør de avtaler og samarbeid NTNU deltar i.. Studenttinget oppfordrer 

Rektor til, i samarbeid med studentene, utforme felles utspill vedrørende temaer som 

basisbevilgning, forskning, internasjonalisering og økt studiestøtte for studenter i lys 

av kvalitetsreformen.  

 NTNU må bruke tilgjengelige lokale ressurser på utvikling av en velfungerende 

nettside og oppdatert og relevant digital informasjon for potensielle studenter. Dette 

mener Studenttinget i første omgang kan gå på bekostning av produksjon av trykt 

materiell.  

 Studenttinget NTNU mener at effekten av jentedagen bør kartlegges. HiST sin løsning 

med å ringe opp potensielle kvinnelige studenter er et ressurs- og miljøbesparende 

tiltak i forhold til NTNUs Jentedagen der kvinner flys inn til Trondheim. Studenttinget 

mener dette er tiltak som må vurderes som en erstatning til dagens ordning. 

Formidling 

Studenttinget mener: 

 

 NTNU har et formidlingsansvar og at man må bygge ut de lokale støttefunksjonene 

som legger til rette for at ansatte kan drive formidling.  

 Ansatte i større grad skal tilbys kursing og oppfordres til å drive formidling 

 NTNU må utrede muligheten for å belønne ansatte som driver formidling 

 NTNU må legge til rette for at studenter i større grad kan lære om kommunikasjon og 

formidling av kunnskap. Dette kan for eksempel gjøres gjennom tilbud om kurs eller 

egne perspektivemner. 

 NTNU må sette fokus på formidling internt ved universitetet og særlig sørge for at det 

enkelte institutts studenter tidlig blir kjent med den forskning som foregår ved 

instituttet 

 Nettsidene til NTNU må utbedres kraftig med hensyn på å bedre synligheten av 

forskningen ved NTNU. Denne informasjonen må knyttes direkte opp mot 

informasjon om studietilbudene. 

 NTNU må synliggjøre den forskningen som skjer på universitetet i større grad enn hva 

som gjøres i dag. Studenttinget mener at populærevitenskapelig sammendrag av 

doktorgradsoppgaver og andre større publikasjoner kan være et godt virkemiddel for å 

synliggjøre forskning utenfor forskningens egne fagmiljø” 

 

 

Studenttingssak 63/08 Læringsmiljø ved NTNU 

 

Vedtak: 



Studenttinget er svært positivt til NTNUs ønsker om å formulere overordene teser vedrørende 

læringsmiljøet, og ser frem til en grundig læringsmiljøundersøkelse blant studentene i 2009. 

Studenttinget krever at NTNU tar det videre ansvaret for at resultatet blir objektivt fulgt opp 

etter Læringsmiljøprosjektet er fullført. 

 

Studenttinget har følgende kommentarer til tesene: 

 

 Tese 1: Stryk ordet positiv i ”..positiv interesse for andre erfaringer..” 

 Tese 2: Tilleggssetning: ”Studentenes tilbakemeldinger gjennom referansegruppene 

om læringsarbeid og undervisning følges opp og gjøres tilgjengelig for senere 

referansegrupper”. 

 Tese 5: Tilleggssetning: ”Pensum må være tilgjengelig i god tid før emneoppstart” 

 Tese 5 – endre tilleggssetning (pkt 3) 

Pensum må være tilgjengelig for alle studenter senest ved semesterstart” 

 Tese 8  - tillegg 1 linje ”….relevant, tilgjengelig, søkbar og kvalitetssikret 

informasjon” 

 Tese 9: Tilleggspunkt: ”NTNU legger til rette for at studenter kan gå tungt inn i 

frivillighetsarbeid, uten at dette går på bekostning av studieprogresjonen” 

 Tese10: Det må utformes klarere setninger som synliggjør ansvarsfordelingen mellom 

NTNU, SiT og studentene gjennom Velferdstinget. Studenttinget oppfordrer 

prosjektgruppen til å kontakte Velferdstinget i utforming av teksten til denne tesen.  

 

 

 

 


