
 
 

 
Postadresse: 
Studenttinget NTNU 
Alfred Getz’ vei 3 
N- 7491 Trondheim 

 
Besøksadresse: 
2 etg 
«Gamle Fysikk» 
Gløshaugen 

 
Telefon: 
73 59 32 88 
Telefaks: 
73 59 14 44 

 
E- post: 
sti@studenttinget.no 
Hjemmeside: 
www.studenttinget.no 

 

 

 

MØTEINNKALLING TIL  
Studenttingsmøte 09/17 

Dato: Torsdag 05.10.2017 kl. 17.15-23.00. Møtested: R10, Realfagsbygget 
Utsendt: 29.09.2017 

 
Til:  Arbeidsutvalget 
  Studenttingsrepresentanter med vara 
  Faste observatører 
 
Kopi til: Styret NTNU 
 Administrasjonen NTNU 
  Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 
  Studenter i utvalg og tillitsverv 
  Studentmedia 

Saksliste: 
 

Ref-sak 67/17 STi-møte 08/17 
Ref-sak 68/17 AU-møte 18/17-21/17(på nett) 
Ref-sak 69/17 AU-medlemmene refererer kort  
Ref-sak 70/17  Referat Styret 
Ref-sak 71/17 Referat fra Studentråd/allmøter  
Ref-sak 72/17 Referat fra Velferdstinget 
Ref-sak 73/17 Referat fra råd, verv og utvalg  
Ref-sak 74/17 Referat fra SP-DMMH 
Ref-sak 75/17 Referat fra NSO 
Ref-sak 76/17 Referat fra oppnevninger gjort i AU 
Ref-sak 77/17 Referat fra DION 
 
Sti-sak 32/17  Prinsipper for samarbeid i folkerettsbrytende stater 
Sti-sak 36/17  Supplering av varaliste til Studenttinget 
Sti-sak 37/17   NTNU strategi innspill 
Sti-sak 38/17  Diskusjonssak om berekraft 
Sti-sak 39/17  Valg av studentrepresentanter i styret til program for anvendt etikk 
Sti-sak 40/17  Faglig tilhørighet 
 

 
   Eventuelt 

Møtekritikk 
 
Dersom du ikke kan møte, MÅ du melde fra til Studenttinget på tlf. 73 59 32 88/  
sti@studenttinget.no  
 
 

mailto:sti@studenttinget.no
mailto:sti@studenttinget.no


 

29.09.2017  

 

2 

Marte Øien/s/       Kine Sørli/s/ 
Leder       Konsulent 



1 

 

  

 

 1 
   
Møtedato: 05.10.2017  Saksbehandlere: Johannes Bjartnes og Anja Beate 

Andersen 
 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 32/17 Prinsipper for samarbeid i folkerettsbrytende stater 4 
_______________________________________________________________________ 5 
 6 
Forkortelser 7 
 8 
LO - Landsorganisasjonen i Norge  9 
NDLA - Nasjonal digital læringsarena 10 
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11 
HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag 12 
FN - Forente nasjoner 13 
_______________________________________________________________________ 14 
 15 
Bakgrunn for saken 16 
  17 
Spørsmålet om hvordan norske aktører i samfunnet skal forholde seg til stater som bryter 18 
folkerett kommer til stadighet opp. Sist dette fikk plass i offentligheten var sommeren 2017 19 
da LO på sitt landsmøte vedtok1 at de ønsker en full akademisk og kulturell boikott av 20 
Israel. Dette leder til spørsmålet: Hvordan bør norske høyere utdanningsinstitusjoner 21 
forholde seg til å samarbeide i stater der folkerettsbrudd2 foregår?  22 
 23 
NDLA definerer folkerett som det internasjonale rettssystemet mellom stater. Folkerett er 24 
ikke ett enkelt dokument, men samlingen av alle inngåtte avtaler på tvers av stater. 25 
 26 
“Selv om statene i utgangspunktet er suverene, er det helt nødvendig at handlingene de 27 
foretar seg på den internasjonale arena er underlagt rettslig regulering. Mens de 28 
nasjonale rettssystemer regulerer forholdene innad i den enkelte stat, er folkeretten det 29 
system som regulerer forholdet mellom statene3” 30 
 31 
Når det kommer til folkerettsbrudd vil det si at en eller flere av de inngåtte avtalene er blitt 32 
brutt, men man har ikke et verdenspoliti eller en internasjonal myndighet til å håndheve at 33 
alle disse lovene blir fulgt. FN-paktens artikler 41 og 424 gir likevel FNs sikkerhetsråd 34 
kompetanse til å vedta bindende pålegg til alle medlemsland om bruk av sanksjoner og 35 

                                            
1 Artikkel om LO-vedtaket 

 https://www.nrk.no/norge/lo-vil-boikotte-israel-1.13514020  
2 FN.no om folkerett 

http://www.fn.no/Tema/Konflikt-og-fred/Folkerett 
3 Kilde på sitatet   

http://ndla.no/nb/node/3365?fag=36  
4 FN-pakten (artikkel 41 og 42 er relevante) 

  http://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/FN-pakten  

https://www.nrk.no/norge/lo-vil-boikotte-israel-1.13514020
http://www.fn.no/Tema/Konflikt-og-fred/Folkerett
http://ndla.no/nb/node/3365?fag=36
http://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/FN-pakten
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beslutte bruk av makt til for å opprettholde eller gjenopprette internasjonal fred og 36 
sikkerhet. FNs sikkerhetsråd har ved flere tilfeller opp gjennom tidene vedtatt sanksjoner 37 
grunnet brudd på folkerett. Eksempler på folkerettsbrudd kan være: Utvinning av 38 
naturressurser i omstridte områder, okkupasjon av stater eller angrep på sivile under 39 
væpnet konflikt.  40 
 41 
Studenttingets oppgave er å uttale seg om studentenes synspunkter i saker som angår 42 
universitetet. Det kan enten være i prosesser og saker som allerede er i gang, eller det 43 
kan være i saker der Studenttinget ønsker at en prosess skal komme i gang. NTNUs 44 
internasjonale handlingsplan5 definerer internasjonale prioriteringer for NTNU i en tre-fire-45 
årsperiode. Den er et redskap for at NTNU skal nå de mål som er nedfelt i strategien 46 
gjennom å legge til rette for aktiv deltakelse i den globale kunnskapsutviklingen. Denne 47 
handlingsplanen inneholder ikke noen punkter for hvordan NTNU skal forholde seg til 48 
samarbeid i stater som bryter folkerett. Handlingsplanen går ut i 2017, og skal dermed 49 
revideres innen det akademiske året. Derfor er det viktig at Studenttinget vedtar politikk 50 
om hvillke premisser og prinsipper som bør ligge til grunn når NTNU skal inngå 51 
samarbeid i stater som bryter folkerett, slik at dette kan integreres i handlingsplanen. 52 
 53 
Saksbehandlers vurdering 54 
 55 
Internasjonal politikk er svært sentralt i samarbeid på tvers av stater og institusjoner. 56 
Gjennom avtaler og samarbeid med institusjoner i andre stater er NTNU en av aktørene i 57 
den internasjonale politikken, og bør derfor ha en politikk om hvor og hva slags samarbeid 58 
universitetet skal ha. Dette innebærer en etisk vurdering knyttet til hvilke konsekvenser 59 
ulike samarbeid kan få i et globalt perspektiv. I vurderingen er det en forskjell på 60 
samarbeid mellom enkeltforskere på ulike institusjoner, og offisielle samarbeid mellom 61 
NTNU og et annet universitet. I enkeltforskerens tilfelle er det hans eller hennes ansvar å 62 
vurdere de etiske konsekvensene av sin forskning. Der rektoratet er med på å inngå 63 
samarbeid er det rektoratet som må gjøre de etiske vurderingene. I begge tilfellene er det 64 
viktig å ha en bevisst politikk å basere vurderingene på. 65 
 66 
Både sivilsamfunn, utdanningsinstitusjoner, stater og interstatlige institusjoner er 67 
ansvarlige for å følge opp og ansvarliggjøre aktører som bidrar til brudd på folkerett. God 68 
og ansvarlig praksis fra denne type aktører er med på å gjøre en positiv forskjell i verden6.  69 
 70 
Nåværende rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, har uttalt at universitetet ikke skal ha 71 
politikk som ikke samsvarer med norsk utenrikspolitikk. Dette innebærer eksempelvis at 72 
det ikke kan innføres akademisk boikott av enkelte stater. Likevel er det viktig at det 73 
diskuteres hva NTNU kan gjøre innenfor handlingsrommet gitt av den norske 74 
utenrikspolitikken. Tilgjengelige verktøy, for både sivilsamfunn og institusjoner som 75 
NTNU, er kommunikasjon og dialog. Disse verktøyene bør brukes aktivt og bevisst i møte 76 

                                            
5 Internasjonal handlingsplan  

http://www.ntnu.no/documents/10137/981312606/internasjonal-handlingsplan-ntnu.pdf/  
6 EU rapport om felles EU-politikk om sanksjoner mot folkerettsbrudd 

http://wsrw.org/files/dated/2016-04-10/euparllegalreportcrimeaoptwsahara_2015.pdf  

http://www.ntnu.no/documents/10137/981312606/internasjonal-handlingsplan-ntnu.pdf/
http://wsrw.org/files/dated/2016-04-10/euparllegalreportcrimeaoptwsahara_2015.pdf


3 

 

  

 

med aktører som bryter folkerett. Hvordan man kommuniserer med slike aktører gir 77 
signaler om hvilke atferder institusjonen aksepterer. Ukritisk samarbeid med stater som 78 
begår folkerettsbrudd kan anses som stilltiende aksept. Derfor er det viktig at NTNU har 79 
en bevisst politIkk på hva slags kommunikasjon som benyttes i samarbeid med 80 
institusjoner i stater som bryter folkerett.  81 
 82 
UiOs karrieresenter oppdaget i 2009 at selskapet Fugro, som tidligere hadde deltatt på 83 
UiOs karrieredag, bidro til oljeleting i marokkansk regi utenfor kysten av Vest-Sahara. 84 
Havet utenfor Vest-Sahara er et omstridt område, som juridisk ikke tilhører Marokko. 85 
Derfor er det ikke lov for Marokko å utvinne, eller forsøke å utvinne, naturressurser på 86 
dette området. Fugro var dermed delaktig i brudd på folkerett. Dette medførte sanksjoner 87 
fra UiO i form av utestenging fra karrieredagen. Året etter hadde Fugro avsluttet 88 
aktiviteten utenfor Vest-Sahara, og ble derfor invitert tilbake på UiOs karrieredag i 2010.  89 
 90 
En sanksjon er en negativ eller positiv reaksjon, rettet mot noens ønskede eller uønskede 91 
atferd. Utestengelse fra en karrieredag er et eksempel på en sanksjon. Andre mulige 92 
sanksjoner kan være økonomiske i form av bøter eller handelsblokkader og reiseforbud 93 
for enkeltpersoner eller bærere av spesifikke pass. Boikott som en sanksjon er ofte nevnt. 94 
Det innebærer at man kutter all kontakt og samarbeid med den man boikotter. Fordelen 95 
med denne sanksjonen er at det tydelig markerer hvilken atferd som ikke aksepteres og 96 
advarer samtidig andre mot å utøve tilsvarende atferd. En ulempe med en slik sanksjon er 97 
at mulighetene for dialog forsvinner.  98 
 99 
En akademisk boikott innebærer at alt samarbeid om forskning og utdanning med den 100 
aktuelle staten eller institusjonen opphører, og at man ikke kan opprette nye samarbeid 101 
inntil boikotten er avsluttet. Forskning som er publisert som open access er likevel 102 
tilgjengelig for alle. Med samarbeid menes her all kontakt mellom NTNU og personer fra 103 
en annen enhet. Dette inkluderer forskningssamarbeid, gjesteforelesninger, studieturer og 104 
utveksling.  105 
 106 
I 2009 ble akademisk og kulturell boikott av Israel diskutert i NTNU styret (S-sak 69/097). 107 
Her ble det vedtatt at NTNU ikke ønsket boikott. Det var daværende rektor, Torbjørn 108 
Digernes, som presenterte denne saken etter opprop8 fra noen av de daværende ansatte 109 
ved NTNU og HiST. Det ble da argumentert fra rektors side at et av universitetets 110 
viktigste oppgave i samfunnet er “å gi rom og mulighet for den frie forskningsbaserte 111 
meningsutveksling”. Argumentet Digernes førte i styresaken handler om at det i alle 112 
tilfeller er bedre å ha en åpen linje til alle institusjoner. Dersom en dialog blir svekket eller  113 
fullstendig avsluttet er det ikke mulig å høre argumentene fra begge sider av en konflikt. 114 
Da kan man heller ikke løse konflikten.  115 
 116 
Et gjennomgående argument fra motstanderne av akademisk boikott handler om at dialog 117 

                                            
7 Styresak om akademisk boikott fra 2009, S-sak 69/09  

http://www.ntnu.no/styret/saker_prot/12.11.09web/69.09.pdf 
8 Oppropet som resulterte i styresaken 

http://www.akademiskboikott.no/opprop-mainmenu-34/14-oppropet/53-opprop-ntnu-hist-norsk  

http://www.ntnu.no/styret/saker_prot/12.11.09web/69.09.pdf
http://www.akademiskboikott.no/opprop-mainmenu-34/14-oppropet/53-opprop-ntnu-hist-norsk
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og samarbeid er demokratiskapende. I det menes at samarbeid har positive synergier 118 
utenfor fagfeltet samarbeidet omhandler. Kritikere av dette argumentet mener det ikke 119 
finnes konkret empiri for å støtte opp dette, og mener boikott er en nødvendig sanksjon. 120 
 121 
Hva menes med dialog? Nansensenteret som jobber med fred og forsoning skriver 122 
følgende om dialog på sine hjemmesider: 123 
 124 
Dialog er en samtale basert på ydmykhet, respekt og åpenhet. Gjennom gjensidig læring 125 
om hverandre kan vanskelige situasjoner gjøres lettere. Dialog forbedrer personlige 126 
forhold innad i samfunn, styrker samfunnsstrukturen og viser vei til fredelig 127 
sameksistens.9 128 
De skriver også at dialog bidrar til å forbedre relasjoner og samarbeid, som bidrar til sosial 129 
og politisk utvikling. Dialogbegrepet stiller en del krav til hvordan en kommunikasjon skal 130 
foregå. Noen vil vektlegge at alle parter i en konflikt skal være deltakende i 131 
kommunikasjonen for at det skal kalles en dialog. En tredjepart, en fasilitator for dialogen, 132 
kan også være til stede. I tillegg er det viktig at partene i dialogen stiller på like vilkår. 133 
Uten dette har man ingen reell dialog.   134 
 135 
Studenttinget har i sitt arbeidsprogram for 2017 vedtatt at akademisk frihet er en svært 136 
viktig sak. Ved innføring av akademisk boikott risikerer man å bryte det viktige prinsippet 137 
om akademisk frihet da man utelukker forskere og studenter fra samarbeid. 138 
Saksbehandlerne mener at man ikke kan risikere at dette prinsippet ikke ivaretas, og 139 
mener at akademisk boikott strider med Studenttingets arbeidsprogram. Samtidig kan en 140 
generell politikk om å ikke samarbeide med institusjoner i enkelte stater være skadelig for 141 
forskere også på NTNU. Det vil kunne oppfattes urimelig at samarbeid som er uavhengig 142 
av folkerettsbruddene skal utelukkes på grunn av noe som skjer på en annen institusjon 143 
eller uavhengig av akademia.  144 
 145 
Uten å innføre boikott bør det vurderes om tiltakene man kommer frem til gjennom dialog 146 
vil være gjennomførbare. Dette vil være en svært vanskelig vurdering da det er usikkert 147 
hvilken effekt tiltak vil ha. Derfor mener saksbehandlerne at kommunikasjon og dialog bør 148 
opprettholdes med føringer for å endre den uønskede atferden. 149 
  150 
 151 
AUs innstilling 152 
 153 
Studenttinget mener at: 154 
 155 

● Der NTNU har samarbeid med institusjoner i stater som er ansvarlige for alvorlige 156 
folkerettsbrudd, skal NTNU være forpliktet til å starte dialog med institusjonen om 157 
uretten som skjer. 158 

 159 
● Dialog og samarbeid er de beste virkemidlene for å skape en bedre verden. NTNU 160 

skal utarbeide konkrete retningslinjer for hvordan dialogen med institusjoner i 161 

                                            
9 http://www.peace.no/nb/dialog/ 
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stater som bidrar til alvorlige folkerettsbrudd skal foregå og hva den bør omfatte 162 
 163 

● NTNU skal ikke være involvert i samarbeid som direkte fører til alvorlige brudd på 164 
folkerett. Dersom NTNU er involvert i et slikt samarbeid skal samarbeidet avsluttes.  165 

 166 
● Hver enkelt forsker skal vurdere om samarbeidet bidrar til alvorlige folkerettsbrudd 167 

før det inngås. NTNUs etiske retningslinjer skal bidra til å veilede ansatte i slike 168 
situasjoner.  169 

 170 
● Akademisk boikott av alle institusjoner i en stat ikke er et godt virkemiddel for å 171 

bidra til å få slutt på alvorlige folkerettsbrudd.  172 
 173 

● NTNUs visjon Kunnskap for en bedre verden gjør at universitetet må ha en bevisst 174 
politikk for hva dets samarbeid kan medføre av både positive og negative 175 
konsekvenser. 176 

 177 
 178 
Mindretallets dissens til punktet på linje 167-169:  179 

• NTNUs etiske retningslinjer skal bidra til å veilede ansatte der samarbeid bidrar til 180 
alvorlige folkerettsbrudd. 181 



 

 

29.09.2017  

 

 
  
Møtedato: 05.102017 Saksbehandler: Magnus Johannesen 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 36/17 Supplering av varaliste til Studenttinget 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 

I følge Studenttingets reglement paragraf 8 er det Studenttinget selv som supplerer 2 

varalisten.  3 

 4 

Saksbehandlers vurdering 5 

Representantene må velges inn på rekkefølge. For å kunne være kandidat må navn 6 

meldes inn innen én uke før møtet der valget skal holdes. 7 

 8 

Valgkrets Ålesund mangler i dag vara da den forrige varaen er på utveksling. 9 

 10 

Følgende kandidater har meldt interesse: 11 

Karoline Bank 12 

Mats Kjerstadmo 13 

Håkon Kvamme 14 

 15 

Arbeidsutvalgets innstilling 16 

Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg 17 



Kandidat som vararepresentant for Ålesund i Studenttinget NTNU 

Namn: Karoline Bank 

Alder: 26 

Studie: Sykepleie 

Kvifor vil du stille: 

Jeg har lenge vært engasjert i forskjellige fora, og ser det som en 

viktig oppgave for studenttinget å være en stemme for studenter 

som ikke kan ta kampene alene. Min hjertesak er studietilbudet til 

studenter som har behov for tilrettelegging på grunn av usynlige, 

psykiske eller kroniske lidelser. 

Jeg synes det er viktig at alle campus i NTNU er godt representert i 

Studenttinget, også dersom enkelte representanter ikke har mulighet 

til å stille. Jeg stiller derfor til vararepresentant. 

Relevant erfaring: 

I studieåret 2016-2017 var jeg nestleder i stedlig Studentparlament i 

Ålesund. Året før det satt jeg som representant i Studentparlamentet 

Ålesund. 

Bilete av deg: 

 



Kandidat som vararepresentant for Ålesund i Studenttinget NTNU 

 

Namn: Håkon Kvamme 

Alder: 24 

Studie: Forkurs 2017-2018, klasse A 

 

Kvifor vil du stille: 

Eg har lyst på meir erfaring når det gjeld studentpolitikk. Eg er 

interessert i studentdemokratiet og at studenttinget skal jobbe aktivt 

for å forbetre en kvar studiesituasjon. Eg stiller no for å få innblikk og 

erfaring, slik at eg ser om dette passa meg når eg skal studere vidare.  

 

Relevant erfaring: 

Har sitte i fylkesstyrer, alumnklubbstyrer, styret til Norske 4H-

Alumner og styret til 4H Norge i barne- og ungdomsorganisasjonen 

4H. Har sitte i diverse arbeidsgrupper i same organisasjon.  

Har erfaring frå elevrådsarbeid på VGS, samt fleire år i ungdomsråd i 

kommuna. Deltatt fleire gonga på ungdommens fylkesting, M&R.  

Er vant med saksbehandling, reising og styrearbeid. 

 

 

 

 

 

 



 

Bilete av deg: 

 



Kandidat som vararepresentant for Ålesund i Studenttinget NTNU 

 

Namn: Mats Kjerstadmo 

Alder: 21 

Studie: Økonomi og administrasjon 

Kvifor vil du stille: 

Det er viktig at studentene har tilstrekkelig påvirkning på sin egen 

hverdag. Dette er viktig for at i ekstreme tilfeller kan det føre til at 

noen avslutter studieløpet istedenfor å fortsette. Jeg tror på en 

studiehverdag som er i aller høyeste grad tilpasset hvert individ og 

livssituasjon. Jeg vil stille for at jeg ønsker å bidra i 

studentdemokratiet og være med i prosessen for at enhver student 

skal få en tydeligere stemme og mer innvirkning.    

 

Relevant erfaring: 

Elevrådsleder i 2 år ved Hemne VGS 

Drevet med ungdomspolitikk i 4 år  

Bilete av deg: 

 

 



 

 

 

 

Møtedato: 05.10.2017  Saksbehandler:  Magnus Johannesen  

 

STi-sak 37/17  NTNU strategi innspill 

_______________________________________________________________________ 

Vedlegg 

Vedlegg 1 – NTNUs gjeldende strategi Kunnskap for en bedre verden 
Vedlegg 2A – Studenttingets forslag til innspill til styresaken oktober 2017 
Vedlegg 2B – Studenttingets forslag til innspill til styresaken oktober 2017 med 
endringer 
Vedlegg 3 – Studenttingets innspill til styresaken august 2017  
Vedlegg 4 – Samlefil høringsbrev fra Studenttinget og høringssvar (IV, ØK, NV, 
Hybrida) 

Forkortelser 

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
STi – Studenttinget  
_______________________________________________________________________ 

Bakgrunn for saken 1 

23. august 2017 hadde styret NTNUs strategi Kunnskap for en bedre verden 2 

(vedlegg 1) oppe som sak. Strategien ble vedtatt av NTNUs styre 30. mars 2011. 3 

Rektor mente at vi bør iverksette en prosess i høst med sikte på å revidere NTNUs 4 

strategi for å fange opp relevante utviklingstrekk og justere mål og ambisjoner i tråd 5 

med dette. Rektor påpekte at vår samlede virksomhet og samfunnet rundt oss har 6 

endret seg siden strategien ble vedtatt.  7 

 8 

NTNU har blitt en større institusjon gjennom fusjoner, og er også omorganisert i nye 9 

fakulteter og institutter. Rektor mente at det ikke er behov for omfattende endringer i 10 

strategidokumentet og foreslo derfor en revisjon som innebar at den overordnede 11 

visjonen, innretningen og strukturen skulle beholdes. Styret vedtok at dette var riktig 12 

omfang av revidering, og tar sikte på å vedta revidert strategi i desember 2017. 13 

Revidert strategi skal vare fra 2018-2025, og våren 2018 skal fakultetene og 14 

vitenskapsmuseet utvikle egne strategier i tråd med NTNUs strategi. I oktober har 15 

styret hovedbehandling16 



2 

 

 

  

 

 17 
Figur: Tidsplan for påvirkning 18 

 19 

Strategien blir brukt som styringsdokument, og i henhold til Universitets- og 20 

høgskoleloven § 9-2 skal styret trekke opp strategien for institusjonens utdannings- 21 

og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige 22 

utvikling i samsvar med de mål som er gitt av Stortinget, overordnet myndighet for 23 

sektoren og institusjonen. Myndighetene gir ikke føringer for form, innhold og 24 

varighet på strategiske dokumenter.  25 

 26 

Generelt er Kunnskapsdepartementet opptatt av at vi er tydelige på vår egenart, 27 

profil og posisjon i sektoren, har høye ambisjoner og setter tydelige mål. Da 28 

Kunnskap for en bedre verden (vedlegg 1) ble vedtatt, valgte NTNU en strategi av 29 

relativt lang varighet og med mål som kan favne hele bredden i virksomheten. Dette 30 

har vært viktig for at alle fakultetene i neste omgang skal finne sin retning innenfor 31 

NTNUs felles mål. NTNU er Norges største universitet, og selv om vi har en 32 

hovedprofil, er vi et breddeuniversitet med stor aktivitet på en rekke felter. En strategi 33 

spisset mot spesielle fag kan oppleves ekskluderende. I den grad NTNU strategi skal 34 

spisses bør det derfor være av mer i form av generiske trekk som hele NTNUs 35 

virksomhet kjennetegnes av. 36 

 37 

En så bredt anlagt strategi som NTNU har valgt krever mer arbeid knyttet til selve 38 

implementeringen. Tabellen under viser de ulike nivåene av planlegging. Jo kortere 39 

tidshorisont, jo mer konkret og detaljert blir planene med tanke på å konkretisere 40 

hvordan vi skal realisere målene og vurdere måloppnåelse. 41 

  42 

Styremøte 23. august 
førstbehandling 

Arbeidsutvalget sendte 
inn innspill på vegne av 

STi (vedlegg 3), og 
presenterte det muntlig

STi-møte 5. oktober 
diskusjonssak

Arbeidsutvalget har 
revidert innspillet etter 

høringsrunde blant 
studenter (vedlegg 2A)

Utkast sendt ut på 
høring, first  23. 

oktober

Arbeidsutvalget leverer 
formelt høringssvar 
basert på tidligere 

innspill 

Styremøte 25. oktober  
hovedbehandling

Arbeidsutvalget 
reviderer innspill etter 

dette STi-møte og 
sender det til styret

Styremøte 5. desember 
sluttbehandling/vedtak

Arbeidsutvalget kan 
gjøre noen siste 

påvirkninger før vedtak
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 43 

Tabell: Ulike nivå av planlegging 44 

 45 

Politikker og handlingsplaner er dokumenter som har til hensikt å operasjonalisere 46 

strategien og tydeliggjøre «hva og hvem». Eksempler på slik dokumenter er 47 

Internasjonal handlingsplan, Politikk for samarbeid med arbeidslivet eller 48 

Personalpolitikken. En gjennomgang av dagens dokumenter som inngår i 49 

styringssystemet viser at vi bør forenkle og tydeliggjøre dokumentene. Dette handler 50 

eksempelvis om å klargjøre hva ulike typer dokumenter skal inneholde, målgruppe 51 

og ansvar for oppfølging. I etterkant av arbeidet med strategien ønskes det derfor 52 

også en gjennomgang av politikker, handlingsplaner og tilsvarende dokumenter, men 53 

nå står hovedstrategien for tur.  54 

Saksbehandlers vurdering 55 

Arbeidsutvalget sendte inn innspill på vegne av STi (vedlegg 3), og presenterte det 56 

muntlig på styresamlingen 22.-23. august. Dette var basert på gjeldende politikk og 57 

arbeidsprogram for 2017. Dette innspillet fikk skryt for å omhandle hele 58 

virksomheten, og ikke bare «studentsaker». Arbeidsutvalget sendte deretter dette på 59 

høring til studentdemokratiet og noen andre organisasjoner. Gjennomgående 60 

tilbakemelding er at en stiller seg bak det meste i dokumentet, men en hadde noen 61 

bemerkninger.  62 

 63 

Høringssvar som kom (vedlegg 4) er tatt med i innspillet til oktobermøtet vi nå ønsker 64 

at Studenttinget skal diskutere (vedlegg 2A). Det er også lagt ved et dokument som 65 

viser endringene fra innspillet i augustmøtet (vedlegg 2B). Studenttinget bør vurdere 66 

om det er noe mer som burde komme med – både fra høringssvarene, men også om 67 

det er andre forhold Studenttinget ser som mangelfult.  68 

 69 

Det kom også flere innspill på høstseminaret med Studenttinget, og på seminarer 70 

eller møter med de ulike Studentrådene. Slike innspill er også forsøkt ivaretatt, og 71 

ved at en nå legger opp til at Studenttinget også diskuterer saken kan innspillet sies 72 

Planleggingsnivå Type dokument Målgruppe 

Strategisk planlegging 
med lang tidshorisont, 
gjerne 5-10 år. 

NTNUs hovedstrategi 
Kunnskap for en bedre 
verden og fakultetenes 
strategier 

Tverrfaglig og overordnet 
for hele NTNU, samt for 
fakultetene. 

Planlegging på mer 
operativt nivå med 
mellomlang tidshorisont, 
fra 3-5 år 

Politikker og 
handlingsplaner 
Langtidsplaner, langtids- 
budsjetter og prognoser 

Spesifikk for prioriterte 
fagområder, geografiske 
områder, prioriterte tema 
eller enheter 

Kortsiktig, operativ 
detaljplanlegging med kort 
tidshorisont, som regel 
kommende kalenderår 

Årsplan og årsbudsjetter 
Resultatindikatorer 

Alle enheter skal ha egne 
planer 
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å ha bred tilslutning blant NTNUs studenter.  73 

 74 

Saksbehandler vurderer det til at Arbeidsutvalget bør få fullmakt til å skrive om 75 

innspillet (vedlegg 2A) basert på diskusjonen i Studenttingsmøtet. Det ferdige 76 

innspillet må være ferdig og sendes innen 9. oktober for å komme med sakspapirene 77 

til styremøtet og hovedbehandlingen av strategien den 25. oktober. Det er viktig at vi 78 

har det klart til oktobermøtet, da det er naturlig å tro at styret ikke vil gjøre store 79 

endringer på desembermøtet når de har sluttbehandling av saken.  Studenttinget må 80 

gjerne komme med konkrete endringsforslag i dokumentet, men saksbehandler ser 81 

det som mest hensiktsmessig at en overordnet diskuterer hvor skoen trykker, og hva 82 

NTNU bør fokusere på fremover.  83 

 84 

Organisasjonen har ønsket større mulighet for medvirkning, og det er viktig for 85 

ledelsen at strategien er godt forankret. Det har derfor blitt besluttet at utkastet skal 86 

sendes ut på høring, som vil foregå fra 2.oktober til 23. oktober. Da dette ble 87 

informert om så sent i prosessen mener saksbehandler det er hensiktsmessig å 88 

fortsette med den prosessen som er lagt opp til. Arbeidsutvalget kommer derfor til å 89 

utarbeide et formelt høringssvar i tillegg for å svare direkte på det som står i 90 

høringsbrevet.  91 

 92 

Saksbehandler mener at utgangspunktet med det første innspillet var godt, og at en 93 

allerede har fått med flere gode innspill fra andre hold. Studenttinget bør diskutere 94 

strategien på et overordnet nivå, og vise hvor skoen trykker. Hvor bør en satse 95 

framover. Dette er noe som er mangelfullt i innspillet, og strategien forøvrig, er de 96 

langsiktige prioriteringene. Det ser ut til at en er god på å lage en strategi som er god 97 

for å møte dagens utfordringer. Styret legger også opp til at strategien skal revideres 98 

hvert fjerde år, men har selv sagt på møtet i august at en gjerne skulle hatt ett større 99 

fokus på NTNUs fremtidige utfordringer. 100 

Saksbehandlers innstilling 101 

Studenttinget NTNU diskuterer saken 102 

 103 

- Hvordan gjenspeiles visjonen i mål og veivalg?  104 

- Hvordan skal dette skape muligheter for bredde?  105 

- Hva står der nå som ikke har tilstrekkelig fokus i dag?  106 

- Hva velger vi bort for å få nødvendig handlingsrom til å kunne gjøre det vi 107 

ønsker?  108 

- Er høringssvarene på en tilfredsstillende måte endelig innspill fra 109 

Studenttinget? 110 

- Er det andre ting Studenttinget mener burde komme med i det endelige 111 

innspillet? 112 

 113 

Arbeidsutvalget endrer innspillet til NTNUs strategi med de innspill som fikk støtte i 114 

møtet. Arbeidsutvalget oversender dette slik at det blir del av styrets saksbehandling 115 

når de skal ha hovedbehandling av strategien i styremøtet den 25. oktober.  116 
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NTNUs egenart som universitet er en styrke. Vårt mål er å være internasjonalt 
fremragende. Vår forskning og utdanning skal være høyt ansett i internasjonale 
fagevalueringer. På utvalgte områder skal vi ha fagmiljøer som hevder seg i inter-
nasjonal toppklasse. NTNU skal være en ettertraktet samarbeidspartner for ledende
kunnskapsmiljøer og bedrifter nasjonalt og internasjonalt. Vi skal ha et attraktivt 
utdanningstilbud som beriker studentenes utvikling som mennesker og bidrar i dan-
nelsen av demokratiske og ansvarlige samfunnsborgere. Kandidatene våre skal være
etterspurt av arbeidsmarkedet fordi de har en relevant utdanning med høy kvalitet.

NTNU skal ha en moderne forskningsinfrastruktur og et lærings- og arbeidsmiljø som
tiltrekker seg de dyktigste studentene og medarbeiderne. Trondheim skal være kjent
som landets beste studieby.

NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier – økonomisk, 
kulturelt og sosialt. Vi skal utnytte vår teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil, faglige
bredde og tverrfaglige kompetanse til å møte de store, sammensatte utfordringene Norge
og verdenssamfunnet står overfor.

Visjon: Kunnskap for en bedre verden

TYIN Tegnestue arbeider 
humanitært gjennom 
arkitektur. Firmaet ledes av
to tidligere NTNU-studenter
og har som mål å forbedre
livene til mennesker som
lever under harde kår. TYIN
har arbeidet i fattige områ-
der i Thailand, Burma, Haiti,
Uganda og Sumatra. Blant
prosjektene finner vi barne-
hjem, lekeplasser, bibliotek
og badehus – alt bygd av 
lokale materialer og i samar-
beid med lokalbefolkningen.



KREATIV
Vi skal våge å gi oss i kast med de mest utfordrende spørsmålene i vitenskapen og
søke innovative løsninger. Vi skal utdanne mennesker som er i stand til å møte 
morgendagens nasjonale og globale utfordringer. Vi skal verdsette og stimulere 
nyskapende undervisning, forskning og kunstnerisk virksomhet.

KONSTRUKTIV
Vi skal være i åpen og konstruktiv dialog internt og med omverdenen. Vi skal ta 
samfunnsansvar og påvirke samfunnsutviklingen gjennom aktuell og relevant 
utdanning, forskning, kunstnerisk virksomhet og formidling.

KRITISK
Vi skal bygge på grunnleggende demokratiske verdier og representere en fordomsfri
og uavhengig stemme. Vi skal utfordre konvensjonelle ideer og løsninger, søke ny
kunnskap og utøve vår gjerning i tråd med normene for god etikk.

RESPEKTFULL OG OMTENKSOM
Vi skal vise respekt for ulike fagtradisjoner og disipliner. Vi skal fremme likeverd og
kreve toleranse på tvers av livssyn, kultur og kjønn. Vi skal bidra til mangfold og 
likestilling i arbeidsliv og egen virksomhet. NTNU skal være en ettertraktet arbeids-
plass for studenter og ansatte. Arbeids- og læringsmiljøet skal preges av respekt 
og omtanke. Sammen skal vi legge forholdene til rette for personlig vekst og 
kompetanseutvikling.

Verdier

Hovedbygningen til NTNU ligger 
nær sentrum og byr på en slående
utsikt over Trondheim.

6
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VÅRT GENERELLE OPPDRAG
Som universitet har NTNU et særlig ansvar for langsiktig, grunnleggende forskning 
og fagutvikling. Vi skal tilby forskningsbasert utdanning på alle nivåer, med vekt på
høyere grads studier og doktorgrad. Vi skal formidle kunnskap og forvalte kompetanse
om natur, kultur, samfunn og teknologi. NTNU skal være en kulturbærer og bidra til
nyskaping i samfunn, næringsliv og offentlig virksomhet.

VÅRT SPESIELLE OPPDRAG
Vår teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil gir oss et særskilt oppdrag om å utvikle
det teknologiske grunnlaget for fremtidens samfunn. NTNU har et tyngdepunkt i 
profesjonsutdanning på masternivå.  

Vi skal også arbeide i skjæringspunktene mellom teknologi, naturvitenskap, 
medisin, arkitektur, humaniora og samfunnsvitenskap. NTNU har et ansvar for å tilby
universitetsutdanning innen kunst og drive kunstnerisk utviklingsarbeid.

Vi skal bruke vår faglige bredde og tverrfaglige kompetanse til å løse sammensatte pro-
blemer og øke forståelsen for sammenhengene mellom teknologi, samfunn og miljø. Vi
skal utnytte våre spesielle forutsetninger for å fremme innovasjon og utvikle kunnskaps-
grunnlaget for bærekraftig verdiskaping og et konkurransedyktig næringsliv.

VÅRT DEMOKRATISKE OG SOLIDARISKE OPPDRAG
Det er universitetets oppgave å delta i en kunnskapsbasert offentlig debatt om 
viktige samfunnsspørsmål. Vi skal bruke vår viten til beste for samfunnet, og bidra til
kompetansebygging i utviklingsland. Vi skal engasjere oss i å løse globale utfordringer
innenfor helse og velferd, energi og klima, miljø og ressursutnytting. Vår virksomhet
skal fremme menneskerettigheter og tverrkulturell dialog.

Samfunnsoppdraget rommer både de forventninger nasjonen og verdenssamfunnet har til
NTNU, og de samfunnsoppgavene universitetet selv ønsker å løse. Dette er styrende for vår
virksomhet.

Samfunnsoppdrag
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Edvard og May-Britt Moser er 
forskerparet bak NTNUs Senter 
for hukommelsesbiologi. Senteret
har nå status som Kavli-institutt.
Forskerne her har har vunnet 
internasjonalt ry for oppdagelsen
av hvordan vår indre stedsans 
fungerer.

9
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Nordlys farger kveldshimmelen 
over Gløshaugen campus.
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MÅL

• Hele virksomheten holder kvalitet på høyt internasjonalt nivå og flere fagmiljøer 
er i internasjonal toppklasse, målt gjennom internasjonale fagfellevurderinger.

• NTNU har førsteklasses laboratorier og infrastruktur for forskning og utdanning.

• Vår hovedprofil og egenart er et fortrinn i den akademiske konkurransen nasjonalt 
og internasjonalt, og i samarbeidet med næringsliv og offentlig virksomhet.

• Vi tiltrekker oss de beste studentene og medarbeiderne, og er internasjonalt kjent 
for vårt gode studentmiljø.

• Studenter og medarbeidere kjenner tilhørighet til og er stolte av NTNU.

VEIVALG

• Vi skal prioritere langsiktig, grunnleggende forskning og muliggjørende 
teknologier, og skape en god infrastruktur for dette.

• Vi skal prioritere forskningsbasert utdanning for fremtidens arbeidsliv, og være 
en drivkraft i bærekraftig nyskaping.

• Vi skal skape robuste fagmiljøer med høy kvalitet og tydelig profil gjennom 
prioritering og faglig konsentrasjon.

• Vi skal skape handlingsrom og virkemidler for å utvikle fagmiljøer i internasjonal 
toppklasse og styrke tverrfaglighet.

• Vi skal legge større vekt på samarbeid med ledende kompetansemiljøer i og 
utenfor Norge, og bygge videre på den strategiske alliansen med SINTEF og 
St. Olavs Hospital.

• Vi skal prioritere arbeids- og læringsmiljøet og befeste Trondheims posisjon 
som ledende studieby.

INTERNASJONALT FREMRAGENDE
NTNU tar mål av seg til å bli et fremragende universitet i internasjonal målestokk. 
Det krever at vi selv har fagmiljøer i verdens¬klasse, og at vi søker samarbeid med
andre ledende kunnskapsmiljøer i verden. På områder som er sentrale for samfunns-
oppdraget, vil NTNU ta ansvar for å bygge fremragende miljøer. Vi må prioritere 
ressursene slik at vi kan gi de beste lærerne, forskerne og faggruppene utviklings-
muligheter, uavhengig av område.

Våre fagmiljøer må konsentrere sin virksomhet for å skape robuste grupper med 
kvalitet på internasjonalt nivå. De må skape tilstrekkelig rom for den langsiktige, grunn-
leggende forskningen og utnytte mulighetene som tverrfaglig samarbeid gir til å skape
unike resultater innen eget fag. Fagmiljøene må videreføre det nære samarbeidet med
næringsliv og offentlig sektor om å utvikle den kompetansen samfunnet trenger.

Motiverte ansatte og studenter er en betingelse for at NTNU når sine mål. Alle har 
selvstendig ansvar for å bidra til et fruktbart og godt arbeids- og læringsmiljø, og til 
at NTNU løser sitt samfunnsoppdrag.

Overordnede mål og veivalg

Jakten på forståelse av hvordan skip og installasjoner til 
havs oppfører seg i åpent hav – det er kjernen i den tverrfag-
lige forskningen ved Centre for Ships and Ocean Structures
(CeSOS). Forskerne her bruker både teoretiske og eksperi-
mentelle metoder, og ikke minst de marinteknologiske 
laboratoriene som er av verdensklasse.
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MÅL

• All forskning og kunstnerisk virksomhet holder høyt internasjonalt nivå, og flere 
vitenskapelige og kunstneriske miljøer er i internasjonal toppklasse.

• Forskningsmiljøene har en tydelig profil som bygger opp under utdanning og 
nyskaping, og som utnytter tverrfaglige koblinger.

• Forskningen er langsiktig og grunnleggende. Den bidrar til internasjonal 
kunnskapsutvikling og skaper grunnlag for fremtidig nyskaping.

• NTNUs doktorgradsutdanning er etterspurt og holder høy internasjonal standard.

VEIVALG

• Vi skal prioritere internasjonalisering og bygge opp kompetansen på å initiere, 
delta i og lede internasjonale forskningsprosjekter.

• Vi skal identifisere og bygge opp talenter innen forskning og kunst, og etablere 
mekanismer for å opprettholde og utvikle fagmiljøer i internasjonal toppklasse.

• Vi skal konsentrere forskningen gjennom robuste fagmiljøer med høy kvalitet og 
tydelig fagprofil.

• Vi skal styrke den grunnleggende, langsiktige forskningen og muliggjørende 
teknologier som IKT, bioteknologi og nanoteknologi.

• Vi skal arbeide for at offentlig virksomhet og næringsliv etterspør og verdsetter 
kandidater med doktorgrad.

Samfunnsutviklingen er avhengig av kulturell fornyelse og forskningsbasert kunnskap.
Forskningen skal gi innsikt i teknologi, samfunn og kultur. Den skal bidra til å løse 
aktuelle problemer og sette oss i stand til å møte fremtidens utfordringer. Sammen-
satte problemstillinger kan bare løses med dyp disiplinkunnskap og tverrfaglig 
samarbeid. Det må være en balanse og et samspill mellom anvendt og langsiktig,
grunnleggende forskning.

NTNUs forskning og kunstneriske virksomhet er del av det internasjonale fagfellesska-
pet, og alle våre fagmiljøer har et ansvar for å bidra aktivt til fag- og disiplinutviklingen.
Norge som kunnskapsnasjon må holde tritt med den internasjonale forskningen, og 
som et stort universitet skal vi ha ambisjoner om å sette spor etter oss.

Internasjonalisering er en betingelse for utvikling av høy kvalitet. Synlighet nasjonalt
og internasjonalt gjør oss attraktive for samarbeid med de beste. Dette krever robuste
fagmiljøer med en tydelig profil, klare prioriteringer og faglig konsentrasjon. Miljøene
må identifisere morgendagens fremragende forskere og kunstnere, og motivere 
studenter for forskning. Doktorgradsutdanning er et sentralt virkemiddel for å fornye
forskningen og styrke samfunnets kunnskapsbase.

Forskning og kunstnerisk virksomhet

Musikkutdanningen ved NTNU regnes som landets 
beste. Både band og soloartister fra Jazzlinja har fått 
stor internasjonal oppmerksomhet.
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MÅL

• NTNUs kandidater har relevant og anerkjent høy kompetanse. De er etterspurt 
nasjonalt og internasjonalt.

• All utdanning er preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå, faglig og pedagogisk.

• Undervisningen stimulerer studentenes kritiske refleksjon, og øker interessen for 
forskning og nyskaping.

• NTNU har motiverte studenter som er rekruttert nasjonalt og internasjonalt, og 
som kan arbeide på tvers av faggrenser og læringskulturer.

VEIVALG

• Studiene skal gi tydelige og dokumenterte kvalifikasjoner for nasjonalt og 
internasjonalt arbeidsliv.

• Fagmiljøene skal konsentrere studieporteføljen for å styrke kvaliteten og gi 
internasjonalt samarbeid høyere prioritet.

• Vi skal tilby undervisning som har tett kobling til forskning og innovasjon og 
som stimulerer til tverrfaglighet.

• Vi skal involvere studentene sterkere i å forbedre utdanningskvaliteten og skape 
et variert og godt læringsmiljø.

• Alle fagmiljøer skal utvikle god utdanningsledelse og kvalitetskultur med bruk 
av systematisk evaluering og god oppfølging.

• Vi skal øke omfanget av og kvaliteten på etter- og videreutdanningen.

Behovet for mennesker med høy kompetanse som kan løse sammensatte samfunns-
utfordringer, øker. Konkurransen om studentene tilspisser seg i det globale utdan-
ningsmarkedet, og fleksibilitet og endringsevne er viktig. Skal vi tiltrekke oss de
dyktigste studentene og faglærerne, må NTNU utnytte egenarten og utvikle en tydelig,
ambisiøs profil på studieporteføljen. Utdanningen må skje i et rikt og inkluderende 
læringsmiljø. Den må bygge på god forskning og stimulere til kritisk refleksjon og 
nyskaping.

Allianser med sterke fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt skaper attraktive studie-
tilbud, øker kvaliteten i utdanningen og styrker studentmobiliteten. For å utvikle 
samfunnsrelevante studieprogram og forberede studentene på det arbeidsmarkedet
de møter både under og etter studiet, trengs tett dialog med næringsliv og offentlig
virksomhet. Kompetansekravene endrer seg kontinuerlig. Dette krever tilpassede 
læringsaktiviteter og livslang læring.

Studentene må ta ansvar for egen læring og involvere seg i utviklingen av utdannings-
tilbud, undervisning og læringsmiljø. NTNU må gi studentene tett oppfølging og 
læringsfremmende evalueringer. Ledere av utdanning, undervisning og læringsmiljø
skal ha klare roller og tydelig ansvar. Kvalitetskulturen i fagmiljøene må utvikles 
videre og utdanningskvaliteten følges opp kontinuerlig.

Utdanning og læringsmiljø
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MÅL

• NTNU er en drivkraft for omstilling, bærekraftig innovasjon og nyskaping i 
samfunnet.

• NTNU er internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon og 
samarbeid med næringsliv og offentlig virksomhet.

• Studenter og ansatte i hele fagbredden tar del i entreprenørskap og innovasjon.

• NTNU har et velfungerende internt system for nyskaping, fra idé til nyetablering.

VEIVALG

• Vi skal profesjonalisere og videreutvikle eksterne relasjoner internasjonalt, 
nasjonalt og regionalt.

• Vi skal øke forskningsinnsatsen på prosesser knyttet til nyskaping og 
entreprenørskap.

• Nyskapingsarbeidet ved NTNU skal vektlegge tverrfaglighet og samarbeid med 
nærings- og samfunnsliv.

• Vi skal tilby infrastruktur og profesjonelle støttefunksjoner for ansatte, studenter 
og oppstartsbedrifter.

NTNU har bidratt til å bygge det moderne Norge. Vår ambisjon er å være en minst 
like stor bidragsyter til bærekraftig verdiskaping i fremtiden. Vi må stimulere til økt
innovasjon og nyskaping i hele bredden av NTNUs fagområder. Dette skal komme 
klart frem i våre utdanningstilbud. Vår tverrfaglige profil og erfaring i samarbeid med
samfunnet og bedrifter gir NTNU et konkurransefortrinn innenfor nyskaping.

Vår nyskapingsaktivitet springer ut av utdanning, forskning og kunstnerisk virksom-
het. Hele prosessen fra idé til nye produkter og tjenester må fungere optimalt, og 
kapasiteten i utdanning av entreprenører må øke. I samarbeid med andre aktører må
NTNU legge til rette for flere nyetableringer og utvikling i eksisterende virksomheter.

Effektiv nyskaping krever tettere, sterkere og mer profesjonalisert samhandling 
med næringsliv og offentlig virksomhet. En bred forskningsbase er grunnlaget for
samfunnsnyttige, kommersialiserbare ideer. Vi må styrke tverrfaglig forskning på ny-
skapings- og innovasjonsprosesser, og motivere studenter og ansatte for nyskaping.

Innovasjon og nyskaping
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Time Magazine rangerte Vscan 
som verdens 14. viktigste nyvinning i
2009. Vscan er et håndholdt ultralyd-
apparat fra GE Vingmed Ultralyd. NTNU
har bidratt med forskning, testing og 
utvikling av produktet.
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MÅL

• Kunnskapsformidling er en integrert del av NTNUs virksomhet, og våre studenter 
og medarbeidere er aktive bidragsytere i den offentlige debatten.

• NTNU bistår beslutningstakere nasjonalt og internasjonalt med forskningsbasert 
kompetanse.

• Vi driver effektiv formidling av våre resultater innen forskning, utdanning og 
nyskaping, og skaper interesse for naturvitenskap og teknologi.

• NTNU er synlig og har et godt omdømme nasjonalt og internasjonalt.

VEIVALG

• Vi skal etablere og delta på strategiske arenaer for kontakt med samfunnet.

• Vi skal ta et særlig ansvar for å øke samfunnets kunnskap om teknologi og 
naturvitenskap.

• Vi skal profilere våre kunstfaglige miljøer sterkere i vår formidling og 
kommunikasjon.

• Vi skal sikre vitenskapelige samlinger og gjøre dem mer tilgjengelig.

• Vi skal styrke internasjonal formidling og kommunikasjon.

• Vi skal øke innsatsen for å skape en samlende NTNU-identitet hos studenter, 
medarbeidere og alumni.

Universitetene skal bidra til en kunnskapsbasert offentlig debatt, formidle innsikt og 
gi allmennheten forståelse for forskningens relevans.

NTNU ønsker å stimulere til en god samfunnsutvikling gjennom formidling av 
kunnskap og kompetanse. Vår formidling og kommunikasjon skal favne vitenskap,
samlinger, kunst og kultur. Vi tar et særlig ansvar for teknologi og naturvitenskap.
Formidlingen må speile at kunnskapen er under stadig endring.

Allmennrettet forskningsformidling må skje i åpen dialog med samfunnet. Tilbake-
meldinger fra omverdenen skal ha innvirkning både på forskning og utdanning og 
dermed øke relevansen av virksomheten vår. Forskningsformidlingen konkurrerer 
om oppmerksomheten i informasjonssamfunnet. NTNU må utvikle og ta i bruk 
nyskapende virkemidler og medier.

Et godt formidlings- og kommunikasjonsarbeid styrker institusjonens omdømme.
Dette kan bidra til å rekruttere dyktige ansatte og studenter, og gjøre oss til en 
attraktiv samarbeidspartner for næringsliv og kunnskapsinstitusjoner.

Formidling og kommunikasjon
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Organisasjon og ressurser skal støtte opp under kjernevirksomheten. Bedre tjenester,
lett tilgjengelig informasjon og gode støttesystemer bidrar til dette. NTNU må sørge
for en miljøforsvarlig virksomhet.

Rammevilkårene endrer seg raskt, og dette stiller store krav til god ledelse og til 
organisasjonens omstillingsevne. Lederne må foreta krevende strategiske valg for å
utvikle virksomheten og legge til rette for et raust og trygt arbeidsmiljø. De har et sær-
skilt ansvar for å styrke arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved sine enheter.

Et internasjonalt fremragende universitet er avhengig av aktiv medvirkning fra 
studenter og medarbeidere. Dette forutsetter inkluderende ledelse og godt samarbeid
med studentdemokratiet og de ansattes organisasjoner.

En av NTNUs store utfordringer er å rekruttere høyt kompetente og motiverte 
personer til vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger. På prioriterte områder
må vi søke medarbeidere med kompetanse fra internasjonalt ledende fagmiljøer, og
ha egnede virkemidler for dette. NTNU har en spesiell utfordring i å rekruttere flere
kvinner til teknologi og naturvitenskap.

Ledelse, medvirkning og ressurser
MÅL

• NTNU har ledere med evne til å sette mål, skape entusiasme og bidra til faglig 
utvikling.

• NTNU har et raust og sikkert arbeidsmiljø med bred medvirkning fra studenter 
og medarbeidere.

• NTNU er et universitet med gjennomgående miljøforsvarlig virksomhet.

• Organisasjonen har høy kompetanse og god ressursstyring i alle ledd.

• NTNU har effektive støttefunksjoner og informasjonssystemer som er tilpasset 
primæroppgavene og studentenes læring.

VEIVALG

• Vi skal utvikle lederrollen og heve kompetansen til NTNUs ledere.

• Vi skal føre en aktiv personalpolitikk som bidrar til gode arbeids- og lærings-
miljøer, med vekt på rekruttering, utvikling av medarbeidere og likestilling.

• Vi skal styrke det systematiske HMS-arbeidet blant studenter og medarbeidere.

• Vi skal ta større ansvar for det ytre miljøet.

• Vi skal skape større handlingsrom for strategiske prioriteringer i alle ledd.

• Vi skal drive en aktiv eiendomsforvaltning der vi prioriterer fornying av bygnings-
massen og den vitenskapelige infrastrukturen.

• Vi skal etablere bedre tjenester og utvikle støttesystemer slik at studenter og 
medarbeidere får mer tid til sine hovedoppgaver.
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Vedlegg 2A – Studenttingets innspill til styresaken oktober 2017 1 

 2 

Studentenes innspill til styrets 3 

hovedbehandling av NTNUs strategi 4 

 5 

En tidligere versjon av dette dokumentet ble oversendt styret i August. Dette var basert på 6 

Arbeidsprogrammet for 2017 som er Studenttingets prioriteringer for inneværende år, samt 7 

relevante politiske vedtak fattet av Studenttinget. Nå er dette dokumentet omarbeidet etter å ha 8 

vært på høring hos Studentrådene ved NTNU, og til diskusjon i Studenttinget NTNU den 5. 9 

oktober 2017.  10 

 11 

Vi mener på et generelt grunnlag at det er viktig at NTNUs styre en gang hver fireårsperiode 12 

formelt vurderer i hvilken grad NTNUs strategi er i tråd med tiden. NTNU har siden strategien 13 

ble vedtatt i 2011 gjennomgått store endringer.  14 

 15 

Styret besluttet å gjennomføre en mindre revisjon av strategien, men vi ser at det er flere områder 16 

som med fordel kan justeres. De områdene som bør presiseres er gjennomgående for hele 17 

dokumentet, og det bør formuleres tydeligere hva som bør prioriteres av virkemidler. Stikkord er 18 

digitalisering, internasjonalisering og campusutvikling. I tillegg til mindre justeringer av mål og 19 

veivalg bør en ny strategi tydelig prioritere arbeidet med ett NTNU.  20 

 21 

Visjon: Kunnskap for en bedre verden 22 

Visjonen kunnskap for en bedre verden anses fremdeles som høyst relevant for NTNUs 23 

samfunnsoppdrag, og det er positivt at den på en god måte favner både forskning, utdanning og 24 

innovasjon. Strukturen i strategidokumentet kan bestå, og vi ser ikke behov for nye overordnede 25 

områder i denne. Derimot mener vi at det på et senere tidspunkt kan åpnes for en diskusjon om 26 

hvorvidt NTNUs tematiske satsingsområder fremdeles er dekkende. Fusjonen har styrket 27 

NTNUs bredde innenfor flere områder.  28 

 29 

Gjeldende strategidokument er utdatert i tankegangen om at “Trondheim skal være kjent som 30 

landets beste studieby”. I 2013 vedtok Studenttinget ved NTNU sin framtidserklæring for 2013-31 

2018, som var grunnlaget for arbeidet med Nordens beste studieby. NTNUs strategi må være 32 

tilsvarende ambisiøs på vegne av alle våre studenter i alle byer. Vi skal være ett NTNU. 33 

 34 

Studentene er på mange måter NTNUs viktigste ressurs, og det må være viktig for NTNU å sikre 35 

medvirkning. Sammenlignet med andre institusjoner i Norge er NTNU gjennomgående gode på 36 

å inkludere studenter i beslutningsprosesser på alle nivå. For å nå visjonen om en kunnskap for en 37 

bedre verden er dette en forutsetning.  38 

 39 

Verdier 40 

NTNUs studenter kjenner ikke til NTNUs verdier, men vi mener det er et godt verdigrunnlag for 41 

videre utvikling av universitetet. Det er likevel usikkert hvor godt verdiene brukes aktivt som 42 

grunnlag for utvikling og organisasjonsbygging. De må fremmes på en bedre måte enn idag. Hvis 43 
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verdiene kun nevnes i festtaler og ikke blir et aktivt bakteppe for arbeidet i fagmiljøene, får det 44 

ikke den effekten som er ønskelig.  45 

 46 

Samfunnsoppdrag 47 

Når det kommer til vårt generelle samfunnsoppdrag, så er fagsammensetningen til NTNU er i dag 48 

enn annen enn det den har vært. I dag kan dette punktet leses som at en nedprioriterer 49 

utdanninger på lavere grad. En ting er å omformulere punktet, men det kan tenkes at NTNU nå 50 

på en helt annen måte må arbeide med utdanninger på lavere grads nivå. 51 

 52 

I vårt spesielle samfunnsoppdrag er det fokus på å fremme vår hovedprofil, men ordleggingen kan 53 

være mer bindende til å utnytte den teknisk-naturvitenskapelig kompetansen i alle deler av 54 

virksomheten. Hvis strategien skal være ambisiøs bør vi sikte på å ha teknologisk forståelse som 55 

en integrert del i alle utdanninger, og ta nytte av at vi har stor kompetanse som burde skape 56 

samhandling i organisasjonen. Vi bør også fokusere på å fremme kunnskapstriangelet. Som 57 

Norges fremste institusjon innenfor innovasjon og utvikling kan vi legge større trykk på å samle 58 

forskning, utdanning og innovasjon som en del av vårt spesielle samfunnsoppdrag.  59 

Overordnede mål og veivalg  60 

Vi mener at de overordnede mål og veivalg er gode, NTNU må ha høye ambisjoner på vegne av 61 

hele organisasjonen. Studenttinget mener at det nå er viktig at vi retter fokuset mot vår 62 

kjernevirksomhet, og at en målrettet jobber for å hente ut uforløst potensial fra fusjonen i videre 63 

arbeid med samlokalisering og campusutvikling.  64 

 65 

Forskning og kunstnerisk virksomhet 66 

Studenttinget ønsker å fremheve viktigheten av forskningsbasert utdanning og studentaktiv 67 

forskning som et virkemiddel for å heve den faglige kvaliteten både på utdanning og forskning. 68 

NTNU har et stort forbedringspotensial når det kommer til rekruttering av stipendiater fra egne 69 

studenter, og vi er ikke gode nok på å samordne utdanning, forskning og innovasjon. Vi også må 70 

bli bedre på implementering og kommersialisering av forskningen.  71 

 72 

NTNU bør satse på innføring av piloter med forskerlinjer innen flere fagområder, og 73 

Studenttinget mener at dette kan bidra til å heve studiekvaliteten, samt øke rekruttering av 74 

stipendiater.  75 

Utdanning og læringsmiljø 76 

Læringsmiljø vektlegges i liten grad i dagens strategidokument. En av de største utfordringene i 77 

utdanningssektoren er frafall og gjennomføringsgrad. Ved å minske frafallet og øke 78 

gjennomføringsgraden vil NTNU kunne komme i en god sirkel som gir mer handlingsrom og 79 

bedre rustede kandidater. NTNU skal forebygge frafall ved å sette i gang konkrete tiltak for å 80 

bedre læringsmiljøet på universitetet, og dette må vies stor oppmerksomhet i utviklingen av nytt 81 

campus. 82 

                                      83 

NTNU skal legge til rette for studentaktivitet som styrker faglige og sosiale aktiviteter ved studie, 84 

institutt og fakultet. NTNU skal arbeide for å forberede det digitale læringsmiljøet og sørge for at 85 

de digitale plattformene er oppdatert og i tråd med brukervaner ellers i samfunnet. Når NTNU 86 
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Trondheim skal samlokaliseres har vi et enormt mulighetsrom som må utnyttes. NTNU har også 87 

store forutsetninger for å bli en foregangsinstitusjon på fjernundervisning på tvers av studiesteder. 88 

Satsninger på dette må komme frem i strategien. 89 

 90 

NTNU skal være foregangsinstitusjon på det å likestille forskning, utdanning og kunstnerisk 91 

virksomhet i form av prestisje og attraksjon. Det bør være nedfelt i strategien at insentiver til 92 

anerkjennelse av forskning, utdanning og kunstnerisk virksomhet er likeverdige, og sørge for en 93 

kultur der man utnytter potensiale i fagmiljøenes vilje til å drive forskning og utvikling på 94 

utdanning. Det må komme frem hvordan en kan utvikle både innold i undervisning og 95 

undervisningsformer i lys av teknologi, hva studentene selv ønsker, og ønsker fra næringsliv og 96 

samfunn til fremtidige kandidater.  97 

 98 

For å øke arbeidslivsrelevansen til våre studier bør vi ta sikte på å implementere arbeidserfaring i 99 

alle studier der dette er hensiktsmessig. NTNU har et ansvar for å tilrettelegge for at NTNUs 100 

studenter har gjennomgått praksis i ulike former. NTNU må i større grad opprette 101 

studiepoenggivende fag som støtter opp under studentfrivillighet som er faglig relevant for 102 

studenten. Det er også viktig å presisere god forvaltning av profesjonsstudier der det allerede er 103 

stor grad av praksis. Her er det i dag veldig ulik praksis ved fakultetene.  104 

Innovasjon og nyskaping 105 

Innovasjon og nyskaping er tankesett og holdninger som skal prege studenter og ansatte på 106 

NTNU. Både studenter og ansatte skal oppfylle NTNUs samfunnsoppdrag innen innovasjon og 107 

nyskapning, og det må tilrettelegges for at dette kan skje tverrfaglig. Dette er et viktig poeng som 108 

er ivaretatt i strategidokumentet, men her har vi mye uforløst potensiale. 109 

 110 

Studenttinget mener NTNU i større grad burde ta i bruk potensialet som studentene besitter i 111 

prosessforbedring og utvikling. Dette burde effektiviseres ved at større grad av 112 

undervisningsopplegg og oppgaver produsert av studenter rettes mot å løse utfordringer 113 

universitet og samfunnet står overfor i dag. Studenter må også aktivt brukes i å utforme egne 114 

satsinger på innovasjon og nyskaping.  115 

 116 

Det er også skissert et mål om å ha et effektivt internt system fra idé til nyetablering. 117 

Studenttinget mener dette burde være en verdikjede som ikke slutter før det er etablert sunn 118 

bedriftsvekst. Dette må være tilgjengelig for alle NTNUs studenter, og ikke bare de som har 119 

innovasjon som en integrert del av sitt studie.  120 

 121 

NTNU bør som organisasjon være en premissleverandør for hvordan en kan bruke digitalisering 122 

som et verktøy for å øke effektiviseringen i resten av UH-sektoren og det offentlige for øvrig. 123 

Digitalisering er et nøkkelord som mangler under denne overskriften. NTNU må satse tungt på 124 

utvikling av digitale verktøy for læring, undervisning, vurdering og oppfølgning. Det må også 125 

legges betydelige ressurser i å videreutvikle Blackboard, og en slike satsninger må på et 126 

overordnet nivå gjennspeiles i strategien.  127 

 128 

Vi ser at NTNU i større grad må svare på et fremvoksende behov knyttet til nye teknologier og 129 

digitalisering. Vi må prioritere å arbeide for å identifisere, justere og etablere relevante kanaler for 130 

interaksjon, kunnskapsdeling og samarbeid med næringsliv.  131 

 132 
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Formidling og kommunikasjon 133 

Studenttinget ønsker spesielt å fremheve NTNUs synlighet i offentligheten i Norge som et punkt 134 

som har forbedringspotensialet. Det er viktig at NTNU som er en stor akademisk institusjon er 135 

synlig i formidling og popularisering av vitenskap. NTNU skal ha en aktiv rolle som 136 

kunnskapsformidler, og utvikle egne strategier for å oppnå dette. NTNUs faglig ansatte må 137 

oppfordres til å ta større del i ordskiftet, og å formidle sin kunnskap eksternt.  138 

 139 

Det er viktig at NTNU bidrar med formidling for å drive offentlig debatt og ordskifte basert på 140 

kunnskap. Dette er en grunnpilar i det demokratiske samfunnet, og er viktig for å forsikre at 141 

beslutningstakere gjør vurderinger ut fra de fakta som finnes. Resultatet bør ende opp med å bli et 142 

bedre omdømme for NTNU, men motivasjonen trenger ikke være det.  143 

 144 

NTNU må i campusutvikling tilrettelegge for arealer slik at ansatte og studenter, interne og 145 

eksterne organisasjoner, næringsliv og NTNU selv kan arrangere konferanser, karrieredager og 146 

lignende på campus. Dette er viktig for å formidle og kommunisere ut alt NTNU har av 147 

kunnskap og fremtidig arbeidskompetanse, samt som inngangsport for andre til NTNU. NTNU 148 

må invitere omverdenen tettere på seg.  149 

Ledelse, medvirkning og ressurser  150 

Dette kapittelet er fortsatt svært relevant, og har formuleringer som bygger på inkrementell 151 

utvikling. Det anses derfor som viktigere å se på hvordan strategien blir videre brukt i utvikling av 152 

poltikker og handlingsplaner. God rekruttering og ansettelse er den viktigste strategiske 153 

enkeltinvisteringen vi kan gjøre som organisasjon. NTNU må se på om rekrutteringsstrategier må 154 

oppdateres for å sikre at anskaffer nødvendig kompetanse for å understøtte ny strategi og 155 

omverdenes behov.  156 

 157 

Vi ser et behov for profiler som kan drive frem tverrfaglige samarbeid, være bidragsytere i 158 

eksterne relasjoner og nettverk, tenke nytt og se nye muligheter for samhandling på tvers og 159 

prøve/utvikle nye undervisningsformer. Dette må sees i sammenheng kontinuerlig utvikling av 160 

kultur, kompetanseutviklig og opplæringsprogrammer  161 

 162 

På vegne av NTNUs studenter, 163 

 164 

Marte Øien, leder av Studenttinget NTNU 165 
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Vedlegg 2B – Studenttingets innspill til styresaken oktober 2017 med endringer 1 

 2 

Studenttingets Studentenes innspill til 3 

styrets hovedbehandling av 4 

strategiprosess ved NTNUs strategi 5 

 6 

Dette En tidligere versjon av dette dokumentet ble oversendt styret i August. Dette var er 7 

utarbeidet av arbeidsutvalget i Studenttinget, og er basert på Arbeidsprogrammet for 2017 som er 8 

Studenttingets prioriteringer for inneværende år, samt relevante politiske vedtak fattet av 9 

Studenttinget. Nå er dette dokumentet omarbeidet etter å ha vært på høring hos Studentrådene 10 

ved NTNU, og til diskusjon i Studenttinget NTNU den 5. oktober 2017.  11 

 12 

Vi mener på et generelt grunnlag at det er viktig at NTNUs styre en gang hver fireårsperiode 13 

formelt vurderer i hvilken grad NTNUs strategi er i tråd med tiden. NTNU har siden strategien 14 

ble vedtatt i 2011 gjennomgått store endringer. Gjennomgående tilbakemelding fra oss er likevel 15 

at mindre revisjoner vil være nødvendig for å sikre at strategien gjenspeiler hele organisasjonen.  16 

 17 

Ved Styret besluttet å gjennomføre en mindre revisjon av strategien, men vi ser vi også at det er 18 

flere områder som med fordel kan justeres. De områdene som bør presiseres er gjennomgående 19 

for hele dokumentet, og det bør formuleres tydeligere hva som bør prioriteres av virkemidler. 20 

Stikkord er digitalisering, internasjonalisering og campusutvikling. I tillegg til mindre justeringer 21 

av mål og veivalg bør en ny strategi tydelig prioritere arbeidet med ett NTNU.  22 

 23 

For å skape god tilslutning til endringene i strategien vil dette dokumentet sendes på høring til 24 

tillitsvalgte og andre interessenter. Frem mot neste behandling i styret vil det også bli diskutert på 25 

møte i Studenttinget med mulighet for innspill fra hele studentmassen.  26 

Visjon: Kunnskap for en bedre verden 27 

Visjonen kunnskap for en bedre verden anses fremdeles som høyst relevant for NTNUs 28 

samfunnsoppdrag, og det er positivt at den på en god måte favner både forskning, utdanning og 29 

innovasjon. Strukturen i strategidokumentet kan bestå, og vi ser ikke behov for nye overordnede 30 

områder i denne. Derimot mener vi at det på et senere tidspunkt kan åpnes for en diskusjon om 31 

hvorvidt NTNUs tematiske satsingsområder fremdeles er dekkende. Fusjonen har styrket 32 

NTNUs bredde innenfor flere områder.  33 

 34 

Gjeldende strategidokument er utdatert i tankegangen om at “Trondheim skal være kjent som 35 

landets beste studieby”. I 2013 vedtok Studenttinget ved NTNU sin framtidserklæring for 2013-36 

2018, som var grunnlaget for arbeidet med Nordens beste studieby. NTNUs strategi må være 37 

tilsvarende ambisiøs på vegne av alle våre studenter i alle byer. Vi skal være ett NTNU. 38 

 39 
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Studentene er på mange måter NTNUs viktigste ressurs, og det må være viktig for NTNU å sikre 40 

medvirkning. Sammenlignet med andre institusjoner i Norge er NTNU gjennomgående gode på 41 

å inkludere studenter i beslutningsprosesser på alle nivå. For å nå visjonen om en kunnskap for en 42 

bedre verden er dette en forutsetning.  43 

 44 

Verdier 45 

NTNUs studenter kjenner ikke til NTNUs verdier, men Vvi mener det verdigrunnlaget som 46 

NTNU har i dag er et godt verdigrunnlag for videre utvikling av universitetet. Det er likevel 47 

usikkert hvor godt verdiene brukes aktivt som grunnlag for utvikling og organisasjonsbygging. De 48 

må fremmes på en bedre måte enn idag. Hvis verdiene kun nevnes i festtaler og ikke blir et aktivt 49 

bakteppe for arbeidet i fagmiljøene, får det ikke den effekten som er ønskelig.  50 

 51 

Samfunnsoppdrag 52 

Når det kommer til vårt generelle samfunnsoppdrag, så er fagsammensetningen til NTNU er i dag 53 

enn annen enn det den har vært. I dag kan dette punktet leses som at en nedprioriterer 54 

utdanninger på lavere grad. En ting er å omformulere punktet, men det kan tenkes at NTNU nå 55 

på en helt annen måte må arbeide med utdanninger på lavere grads nivå. 56 

 57 

I vårt spesielle samfunnsoppdrag er det fokusr på å fremme vår hovedprofil, men ordleggingen kan 58 

være mer bindende til å utnytte den teknisk-naturvitenskapelig kompetansen i alle deler av 59 

virksomheten. Hvis strategien skal være ambisiøs bør vi sikte på å ha teknologisk forståelse som 60 

en integrert del i alle utdanninger, og ta nytte av at vi har stor kompetanse som burde skape 61 

samhandling i organisasjonen. Vi bør også fokusere på å fremme kunnskapstriangelet. Ssom 62 

Norges fremste institusjon innenfor innovasjon og utvikling kan vi legge større trykk på å samle 63 

forskning, utdanning og innovasjon som en del av vårt spesielle samfunnsoppdrag.  64 

Overordnede mål og veivalg  65 

Vi mener at de overordnede mål og veivalg er gode, NTNU må ha høye ambisjoner på vegne av 66 

hele organisasjonen. Studenttinget mener at det nå er viktig at vi retter fokuset mot vår 67 

kjernevirksomhet, og at en målrettet jobber for å hente ut uforløst potensial fra fusjonen i videre 68 

arbeid med samlokalisering og campusutvikling.  69 

 70 

Forskning og kunstnerisk virksomhet 71 

Studenttinget ønsker å fremheve viktigheten av forskningsbasert utdanning og studentaktiv 72 

forskning som et virkemiddel for å heve den faglige kvaliteten både på utdanning og forskning. 73 

NTNU har et stort forbedringspotensial når det kommer til rekruttering av stipendiater fra egne 74 

studenter, og vi er ikke gode nok på å samordne utdanning, forskning og innovasjon. Vi også må 75 

bli bedre på implementering og kommersialisering av forskningen.  76 

 77 

NTNU bør satse på innføring av piloter med forskerlinjer innen flere fagområder, og 78 

Studenttinget mener at dette kan bidra til å heve studiekvaliteten, samt øke rekruttering av 79 

stipendiater.  80 
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Utdanning og læringsmiljø 81 

Læringsmiljø vektlegges i liten grad i dagens strategidokument. En av de største utfordringene i 82 

utdanningssektoren er frafall og gjennomføringsgrad. Ved å minske frafallet og øke 83 

gjennomføringsgraden vil NTNU kunne komme i en god sirkel som gir mer handlingsrom og 84 

bedre rustede kandidater. NTNU skal forebygge frafall ved å sette i gang konkrete tiltak for å 85 

bedre læringsmiljøet på universitetet, og dette må vies stor oppmerksomhet i utviklingen av nytt 86 

campus. 87 

                                      88 

NTNU skal legge til rette for studentaktivitet som styrker faglige og sosiale aktiviteter ved studie, 89 

institutt og fakultet. NTNU skal arbeide for å forberede det digitale læringsmiljøet og sørge for at 90 

de digitale plattformene er oppdatert og i tråd med brukervaner ellers i samfunnet. Når NTNU 91 

Trondheim skal samlokaliseres har vi et enormt mulighetsrom som må utnyttes. NTNU har også 92 

store forutsetninger for å bli en foregangsinstitusjon på fjernundervisning på tvers av studiesteder. 93 

Satsninger på dette må komme frem i strategien. 94 

 95 

NTNU skal være foregangsinstitusjon på det å likestille forskning, og utdanning og kunstnerisk 96 

virksomhet i form av prestisje og attraksjon. Det bør være nedfelt i strategien at insentiver til 97 

anerkjennelse av forskning, og utdanning og kunstnerisk virksomhet er likeverdige, og sørge for 98 

en kultur der man utnytter potensiale i fagmiljøenes vilje til å drive forskning og utvikling på 99 

utdanning. Det må komme frem hvordan en kan utvikle både innold i undervisning og 100 

undervisningsformer i lys av teknologi, hva studentene selv ønsker, og ønsker fra næringsliv og 101 

samfunn til fremtidige kandidater.   102 

 103 

For å øke arbeidslivsrelevansen til våre studier bør vi ta sikte på å implementere arbeidserfaring i 104 

alle studier der dette er hensiktsmessig. NTNU har et ansvar for å tilrettelegge for at NTNUs 105 

studenter har gjennomgått praksis i ulike former. NTNU må i større grad opprette 106 

studiepoenggivende fag som støtter opp under studentfrivillighet som er faglig relevant for 107 

studenten. Det er også viktig å presisere god forvaltning av profesjonsstudier der det allerede er 108 

stor grad av praksis. Her er det i dag veldig ulik praksis ved fakultetene.  109 

Innovasjon og nyskaping 110 

Innovasjon og nyskaping er tankesett og holdninger som skal prege studenter og ansatte på 111 

NTNU. Både studenter og ansatte skal oppfylle NTNUs samfunnsoppdrag innen innovasjon og 112 

nyskapning, og det må tilrettelegges for at dette kan skje tverrfaglig. Dette er et viktig poeng som 113 

er ivaretatt i strategidokumentet, men her har vi mye uforløst potensiale.  114 

 115 

Studenttinget mener NTNU i større grad burde ta i bruk potensialet som studentene besitter i 116 

prosessforbedring og utvikling. Dette burde effektiviseres ved at større grad av 117 

undervisningsopplegg og oppgaver produsert av studenter rettes mot å løse utfordringer 118 

universitet og samfunnet står overfor i dag. Studenter må også aktivt brukes i å utforme egne 119 

satsinger på innovasjon og nyskaping.  120 

 121 

Det er også skissert et mål om å ha et effektivt internt system fra idé til nyetablering. 122 

Studenttinget mener dette burde være en verdikjede som ikke slutter før det er etablert sunn 123 

bedriftsvekst. Dette må være tilgjengelig for alle NTNUs studenter, og ikke bare de som har 124 

innovasjon som en integrert del av sitt studie.  125 

 126 
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NTNU bør som organisasjon være en premissleverandør for hvordan en kan bruke digitalisering 127 

som et verktøy for å øke effektiviseringen i resten av UH-sektoren og det offentlige for øvrig. 128 

Digitalisering er et nøkkelord som mangler under denne overskriften. NTNU må satse tungt på 129 

utvikling av digitale verktøy for læring, undervisning, vurdering og oppfølgning. Det må også 130 

legges betydelige ressurser i å videreutvikle Blackboard, og en slike satsninger må på et 131 

overordnet nivå gjennspeiles i strategien.  132 

 133 

Vi ser at NTNU i større grad må svare på et fremvoksende behov knyttet til nye teknologier og 134 

digitalisering. Vi må prioritere å arbeide for å identifisere, justere og etablere relevante kanaler for 135 

interaksjon, kunnskapsdeling og samarbeid med næringsliv.  136 

 137 

Formidling og kommunikasjon 138 

Studenttinget ønsker spesielt å fremheve NTNUs synlighet i offentligheten i Norge som et punkt 139 

som har forbedringspotensialet. Det er viktig at NTNU som er en stor akademisk institusjon er 140 

synlig i formidling og popularisering av vitenskap. NTNU skal ha en aktiv rolle som 141 

kunnskapsformidler, og utvikle egne strategier for å oppnå dette. NTNUs faglig ansatte må 142 

oppfordres til å ta større del i ordskiftet, og å formidle sin kunnskap eksternt.   143 

 144 

Det er viktig at NTNU bidrar med formidling for å drive offentlig debatt og ordskifte basert på 145 

kunnskap. Dette er en grunnpilar i det demokratiske samfunnet, og er viktig for å forsikre at 146 

beslutningstakere gjør vurderinger ut fra de fakta som finnes. Resultatet bør ende opp med å bli et 147 

bedre omdømme for NTNU, men motivasjonen trenger ikke være det.  148 

 149 

NTNU må i campusutvikling tilrettelegge for arealer slik at ansatte og studenter, interne og 150 

eksterne organisasjoner, næringsliv og NTNU selv kan arrangere konferanser, karrieredager og 151 

lignende på campus. Dette er viktig for å formidle og kommunisere ut alt NTNU har av 152 

kunnskap og fremtidig arbeidskompetanse, samt som inngangsport for andre til NTNU. NTNU 153 

må invitere omverdenen tettere på seg.  154 

Ledelse, medvirkning og ressurser  155 

Dette kapittelet er fortsatt svært relevant, og har formuleringer som bygger på inkrementell 156 

utvikling. Det anses derfor som viktigere å se på hvordan strategien blir videre brukt i utvikling av 157 

poltikker og handlingsplaner. God rekruttering og ansettelse er den viktigste strategiske 158 

enkeltinvisteringen vi kan gjøre som organisasjon. NTNU må se på om rekrutteringsstrategier må 159 

oppdateres for å sikre at anskaffer nødvendig kompetanse for å understøtte ny strategi og 160 

omverdenes behov.  161 

 162 

Vi ser et behov for profiler som kan drive frem tverrfaglige samarbeid, være bidragsytere i 163 

eksterne relasjoner og nettverk, tenke nytt og se nye muligheter for samhandling på tvers og 164 

prøve/utvikle nye undervisningsformer. Dette må sees i sammenheng kontinuerlig utvikling av 165 

kultur, kompetanseutviklig og opplæringsprogrammer  166 

 167 

Med vennlig hilsenPå vegne av NTNUs studenter, 168 

 169 

Marte Øien, leder av Studenttinget NTNU 170 

Leder Studenttinget 171 
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Vedlegg 3 – Studenttingets innspill til styresaken august 2017 1 

 2 

Studenttingets innspill til strategiprosess 3 

ved NTNU 4 

 5 

Dette dokumentet er utarbeidet av arbeidsutvalget i Studenttinget, og er basert på 6 

Arbeidsprogram 2017 som er Studenttingets prioriteringer for inneværende år, samt relevante 7 

politiske vedtak fattet av Studenttinget.  8 

 9 

Vi mener på et generelt grunnlag at det er viktig at NTNUs styre en gang hver fireårsperiode 10 

formelt vurderer i hvilken grad NTNUs strategi er i tråd med tiden. NTNU har siden strategien 11 

ble vedtatt gjennomgått store endringer. Gjennomgående tilbakemelding fra oss er likevel at 12 

mindre revisjoner vil være nødvendig for å sikre at strategien gjenspeiler hele organisasjonen.  13 

 14 

Ved en mindre revisjon av strategien ser vi også at det er flere områder som med fordel kan 15 

justeres. De områdene som bør presiseres er gjennomgående for hele dokumentet, og det bør 16 

formuleres tydeligere hva som bør prioriteres av virkemidler. Stikkord er digitalisering, 17 

internasjonalisering og campusutvikling. I tillegg til mindre justeringer av mål og veivalg bør en 18 

ny strategi tydelig prioritere arbeidet med ett NTNU. 19 

 20 

For å skape god tilslutning til endringene i strategien vil dette dokumentet sendes på høring til 21 

tillitsvalgte og andre interessenter. Frem mot neste behandling i styret vil det også bli diskutert på 22 

møte i Studenttinget med mulighet for innspill fra hele studentmassen.  23 

Visjon: Kunnskap for en bedre verden 24 

Visjonen kunnskap for en bedre verden anses fremdeles som høyst relevant for NTNUs 25 

samfunnsoppdrag, og det er positivt at den på en god måte favner både forskning, utdanning og 26 

innovasjon.  Strukturen i strategidokumentet kan bestå, og vi ser ikke behov for nye overordnede 27 

områder i denne. Derimot mener vi at det på et senere tidspunkt kan åpnes for en diskusjon om 28 

hvorvidt NTNUs tematiske satsingsområder fremdeles er dekkende. Fusjonen har styrket 29 

NTNUs bredde innenfor flere områder.  30 

 31 

Gjeldende strategidokument er utdatert i tankegangen om at “Trondheim skal være kjent som 32 

landets beste studieby”. I 2013 vedtok Studenttinget ved NTNU sin framtidserklæring for 2013-33 

2018, som var grunnlaget for arbeidet med Nordens beste studieby. NTNUs strategi må være 34 

tilsvarende ambisiøs på vegne av alle våre studenter i alle byer. Vi skal være ett NTNU. 35 

 36 

Studentene er på mange måter NTNUs viktigste ressurs, og det må være viktig for NTNU å sikre 37 

medvirkning. Sammenlignet med andre institusjoner i Norge er NTNU gjennomgående gode på 38 

å inkludere studenter i beslutningsprosesser på alle nivå. For å nå visjonen om en kunnskap for en 39 

bedre verden er dette en forutsetning.  40 
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Verdier 41 

Vi mener det verdigrunnlaget som NTNU har i dag er et godt verdigrunnlag for videre utvikling 42 

av universitetet. Det er likevel usikkert hvor godt verdiene brukes aktivt som grunnlag for 43 

utvikling og organisasjonsbygging. Hvis verdiene kun nevnes i festtaler og ikke blir et aktivt 44 

bakteppe for arbeidet i fagmiljøene, får det ikke den effekten som er ønskelig. 45 

 46 

Samfunnsoppdrag 47 

Når det kommer til vårt generelle samfunnsoppdrag, så er fagsammensetningen til NTNU er i dag 48 

enn annen enn det den har vært. I dag kan dette punktet leses som at en nedprioriterer 49 

utdanninger på lavere grad. En ting er å omformulere punktet, men det kan tenkes at NTNU nå 50 

på en helt annen måte må arbeide med utdanninger på lavere grads nivå. 51 

 52 

I vårt spesielle samfunnsoppdrag er det for på å fremme vår hovedprofil, men ordleggingen kan være 53 

mer bindende til å utnytte den teknisk-naturvitenskapelig kompetansen i alle deler av 54 

virksomheten. Hvis strategien skal være ambisiøs bør vi sikte på å ha teknologisk forståelse som 55 

en integrert del i alle utdanninger, og ta nytte av at vi har stor kompetanse som burde skape 56 

samhandling i organisasjonen. Vi bør også fokusere på å fremme kunnskapstriangelet som 57 

Norges fremste institusjon innenfor innovasjon og utvikling kan vi legge større trykk på å samle 58 

forskning, utdanning og innovasjon som en del av vårt spesielle samfunnsoppdrag.  59 

Overordnede mål og veivalg  60 

Vi mener at de overordnede mål og veivalg er gode, NTNU må ha høye ambisjoner på vegne av 61 

hele organisasjonen. Studenttinget mener at det nå er viktig at vi retter fokuset mot vår 62 

kjernevirksomhet, og at en målrettet jobber for å hente ut uforløst potensial fra fusjonen i videre 63 

arbeid med samlokalisering og campusutvikling.  64 

 65 

Forskning og kunstnerisk virksomhet 66 

Studenttinget ønsker å fremheve viktigheten av forskningsbasert utdanning og studentaktiv 67 

forskning som et virkemiddel for å heve den faglige kvaliteten både på utdanning og forskning. 68 

NTNU har et stort forbedringspotensial når det kommer til rekruttering av stipendiater fra egne 69 

studenter, og vi er ikke gode nok på å samordne utdanning, forskning og innovasjon. NTNU bør 70 

satse på innføring av piloter med forskerlinjer innen flere fagområder, og Studenttinget mener at 71 

dette kan bidra til å heve studiekvaliteten, samt øke rekruttering av stipendiater.  72 

  73 
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Utdanning og læringsmiljø 74 

Læringsmiljø vektlegges i liten grad i dagens strategidokument. En av de største utfordringene i 75 

utdanningssektoren er frafall og gjennomføringsgrad. Ved å minske frafallet og øke 76 

gjennomføringsgraden vil NTNU kunne komme i en god sirkel som gir mer handlingsrom og 77 

bedre rustede kandidater. NTNU skal forebygge frafall ved å sette i gang konkrete tiltak for å 78 

bedre læringsmiljøet på universitetet, og dette må vies stor oppmerksomhet i utviklingen av nytt 79 

campus. 80 

                                      81 

NTNU skal legge til rette for studentaktivitet som styrker faglige og sosiale aktiviteter ved studie, 82 

institutt og fakultet. NTNU skal arbeide for å forberede det digitale læringsmiljøet og sørge for at 83 

de digitale plattformene er oppdatert og i tråd med brukervaner ellers i samfunnet. 84 

 85 

NTNU skal være foregangsinstitusjon på det å likestille forskning og utdanning i form av prestisje 86 

og attraksjon. Det bør være nedfelt i strategien at insentiver til anerkjennelse av forskning og 87 

utdanning er likeverdige, og sørge for en kultur der man utnytter potensiale i fagmiljøenes vilje til 88 

å drive forskning og utvikling på utdanning.  89 

 90 

For å øke arbeidslivsrelevansen til våre studier bør vi ta sikte på å implementere arbeidserfaring i 91 

alle studier der dette er hensiktsmessig. Det er også viktig å presisere god forvaltning av 92 

profesjonsstudier der det allerede er stor grad av praksis. Her er det i dag veldig ulik praksis ved 93 

fakultetene.  94 

Innovasjon og nyskaping 95 

Innovasjon og nyskaping er tankesett og holdninger som skal prege studenter og ansatte på 96 

NTNU. Både studenter og ansatte skal oppfylle NTNUs samfunnsoppdrag innen innovasjon og 97 

nyskapning, og det må tilrettelegges for at dette kan skje tverrfaglig. Dette er et viktig poeng som 98 

er ivaretatt i strategidokumentet, men her har vi mye uforløst potensiale.  99 

 100 

Studenttinget mener NTNU i større grad burde ta i bruk potensialet som studentene besitter i 101 

prosessforbedring og utvikling. Dette burde effektiviseres ved at større grad av 102 

undervisningsopplegg og oppgaver produsert av studenter rettes mot å løse utfordringer 103 

universitet og samfunnet står overfor i dag.  104 

 105 

Det er også skissert et mål om å ha et effektivt internt system fra idé til nyetablering. 106 

Studenttinget mener dette burde være en verdikjede som ikke slutter før det er etablert sunn 107 

bedriftsvekst.  108 

 109 

NTNU bør som organisasjon være en premissleverandør for hvordan en kan bruke digitalisering 110 

som et verktøy for å øke effektiviseringen i resten av UH-sektoren og det offentlige for øvrig. 111 

Digitalisering er et nøkkelord som mangler under denne overskriften.  112 

  113 
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Formidling og kommunikasjon 114 

Studenttinget ønsker spesielt å fremheve NTNUs synlighet i offentligheten i Norge som et punkt 115 

som har forbedringspotensialet. Det er viktig at NTNU som er en stor akademisk institusjon er 116 

synlig i formidling og popularisering av vitenskap. NTNU skal ha en aktiv rolle som 117 

kunnskapsformidler, og utvikle egne strategier for å oppnå dette.  118 

 119 

Det er viktig at NTNU bidrar med formidling for å drive offentlig debatt og ordskifte basert på 120 

kunnskap. Dette er en grunnpilar i det demokratiske samfunnet, og er viktig for å forsikre at 121 

beslutningstakere gjør vurderinger ut fra de fakta som finnes. Resultatet bør ende opp med å bli et 122 

bedre omdømme for NTNU, men motivasjonen trenger ikke være det.  123 

Ledelse, medvirkning og ressurser  124 

Dette kapittelet er fortsatt svært relevant, og har formuleringer som bygger på inkrementell 125 

utvikling. Det anses derfor som viktigere å se på hvordan strategien blir videre brukt i utvikling av 126 

poltikker og handlingsplaner. 127 

 128 

Med vennlig hilsen 129 

 130 

Marte Øien 131 

Leder Studenttinget 132 
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Vedlegg 4 – Samlefil: høringsbrev fra Studenttinget og innkomne høringssvar 

Høringsbrev Studenttingets innspill til NTNUs strategi 

I høst reviderer NTNU sin hovedstrategi for å ta for seg de endringene som har skjedd i 

organisasjonen de siste årene, samt nye trender og samfunnsutviklingen for øvrig. Første 

innspillsrunde har vært med styreseminar 22.-23. august. Deretter kommer det til å bli tatt inn 

eksterne innspill i september og oktober. Studenttinget ønsker da å komme med et innspill som 

tar for seg hele bredden i studentmasse når det presenteres et førsteutkast i slutten av oktober.  

 

Fakultetene og vitenskapsmuseet har hatt prosesser på dette siden årsskiftet, og sammenfattet 

sine innspill til styret like før sommeren. Disse skal også på høring i høst. Studenttingets innspill 

er blitt utarbeidet av arbeidsutvalget og var grunnlaget for første innspillsrunde. Denne høringen 

vil konkludere i diskusjon på Studenttingsmøte den 5. oktober der det er åpent for alle å delta. 

 

Revideringen omhandler i hovedsak formuleringer på mål og veivalg, for å sørge for at disse er 

oppdaterte og staker ut riktig retning for NTNU de neste åtte årene. Strategien skal altså gjennom 

en mindre revidering. Det er stor tilslutning om å beholde visjon, inndeling og form på 

dokumentet. 

 

Strategien er på et overordnet nivå, så den vil ikke inneholde noen særlig konkrete virkemidler, 

men det er ikke noe i veien for å spille inn dette også. Det vil skape en bedre base for å gi gode 

innspill på handlingsplaner og strategiarbeid på andre nivåer senere.  

 

Studenttingets innspill er strukturert med utgangspunkt i kapitlene strategien bruker. Strukturér 

gjerne høringssvaret deres på samme måte. Med utgangspunkt i både den nåværende strategien 

og Studenttingets dokument. Vi vil at dere formulerer innspill som er komplementære til det som 

står i studenttingets innspillsdokument, og gir tilbakemelding på hva dere ikke liker eller er 

uenige i. Hvordan svarer Studenttinget og strategien ut mål og veivalg for det NTNU vi ønsker 

oss i 2026. I tillegg legger vi til noen spørsmål som er ønskelig at svares ut helt eller delvis under 

hvert kapittel. 

 

Det er også skissert noen tverrgående temaer som er nevnt i større og mindre grad. Disse er 

grunnverdier, men også et premiss for å lykkes i de målene som settes. Dette er også ting som 

dere kan tenke på om vi svarer godt nok ut i den nåværende strategien. De tverrgående temaene 

er blant annet: Kvalitet, formidling, bærekraft, infrastruktur, omstilling, tverrfaglighet, 

internasjonalisering, digitalisering, samhandling, ledelse, medvirkning og ressurser 

 

Overordnede spørsmål 

- Hvordan gjenspeiles visjonen i mål og veivalg? 

- Hvordan skal dette skape muligheter for bredde? 

- Hva står der nå som ikke har tilstrekkelig fokus i dag? 

- Hva velger vi bort for å få nødvendig handlingsrom til å kunne gjøre det vi ønsker? 
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Studentrådet IV 
 
 
 
 
HØRINGSSVAR  
 
Til:  Studenttinget 
 
Fra:  Studenttillitsvalgte ved IV 
 
Gjelder:  Høring på revidering av NTNU Strategi 2017-2026 
 
Dato: 15.09.17 Signatur: HMH  
 
 
De tillitsvalgte ved fakultet for ingeniørvitenskap er enige i innspillene Studenttinget har kommet 
med til den nåværende strategien for NTNU. IV ønsker spesielt å understreke behovet for et større 
fokus på bachelor-utdanningene, og inkluderingen av de tidligere høyskolene i Gjøvik, Ålesund og 
Trondheim (Kalvskinnet).  
 
De tillitsvalgte ved IV mener at Studenttingets innspill til strategiprosess ved NTNU favner IV sine 
verdier, meninger og utfordringer på en god måte, og stiller seg bak dette innspillet. 
 
 
 



Notater strategidiskusjon ØK 
 

1. Hva føler dere er viktige innspill?  
Forskning: 

- Glad for at det er fokus på at studenter er en ressurs for forskning 
- Fokus på at studenten skal inkluderes i forskningen 
- Benytte mer av det som blir forsket på. 

o Implementering og kommersialisering  
- Prosentandel.  
- Skal alle forske?  

o Mål: at alle skal forske og holde på med utdanning. Men likevel viktigheten av 
at de som er best på undervisning fokuserer mest på det, og omvendt med 
forskning.  

Samfunnsoppdrag:  
- Vekt på den teknologiske tilnærmingen 
- Bruker det som en fordel 

Utdanning og læringsmiljø: 
- Utfordringer i systemet/NTNU: implementere det i undervisningsopplegget/oppgaver 
- Implementere arbeidserfaringer i alle studier er viktig (hvor det er hensiktsmessig) 

o NTNU må hjelpe til mer. 
o Enda mer praksis 
o Studiepoeng for avsluttende oppgave med å jobbe på det stedet 
o HVORDAN SKAL DETTE IMPLEMENTERES?  

Formidling og kommunikasjon: 
- Faktisk være synlig i samfunnsdebatten 

o STI og samfundet 
o Kan gjøres mer 

- Bli mer synlig på flere området 
o Handelshøyskolen – gjøre seg mer synlige, eksempelvis i form av konferanser 

likedan som eksempelvis NHH har, for å bli mer synlige på landsbasis og ikke 
minst blant arbeidsgivere. Gjerne i samarbeid med store bedrifter. 
Eksempelvis høst/vårkonferansen på NHH.  

Frafall er viktig 
- Hvorfor er det frafall?  
- Kan det være at det er fordi de ikke trives/for vanskelig fag osv 

Undervisning vs. forskning: 
- De som er gode undervisere burde få mer plass til undervisning 
- Konkret forslag: oppfordre til å ansette førstelektorer (dosent) 
- Hvordan vite at forelesere er gode undervisere.  

o Felles plattform for evaluering/referansegrupper 
Innovasjon:  

- Tilrettelegge til ”open innovation” 
- Ikke være forbeholdt for de som studerer innovasjon – men være for ALLE 

o Alle skal få veiledning til å fokusere på innovasjon. Uansett studie.  
o At lærere kan fokusere på innovasjon osv.  

Campus: 



- Hvor mye skal vi snakke om campus?  
o Skal si noe, men ikke for mye. 

Visjonen: 
- Burde konkretiseres 

o Studie”sted”, ikke ”by” – viktig å understreke at vi nå er i tre forskjellige byer, 
og at vi er ett universitet.  

o Universitet heller enn by 
 
 
Ikke bra:  
Verdier:  

- Intetsigende 
- Skjønner ikke hvorfor det står der 
- Kommuniserer ikke teksten så bra 
- Må få frem  
- Veldig lite synlig for studenter, må fremmes bedre.  

Overordnede mål: 
- Hva mener de faktisk om dette?  
- Kommuniserer ikke teksten så bra 
2. Hva føler dere mangler?  

Internasjonalisering 
- Skal inn i alt 

Kunstnerisk 
Kvalitetssikring av fag og studier 

3. Hvilket nivå kan vi legge innspillet på? 
 

4. Mulig å ytre dere i alle retninger nå :D 
 
 
 
 
 
To karriereløp:  
Universitetslektor -> førstelektor -> dosent 
Universitetslektor -> førsteamanuensis -> professor 



Studentrådet IEs innspill Studenttingets strategidokument 
  
Til: Studenttinget 
  
Fra: Studentrådet IE 
  
Gjelder: Høring på revideringen av NTNU Strategi 2017-2026 
 
 
 
Studentrådet svarer til invitasjon til å komme med kommentarer og forslag til Studenttingets 
innspill til strategiprosess på NTNU. Notatet er utformet av de fakultetstillitsvalgte, med 
innspill fra studentrådet.  
 
Etter å ha studert Studenttingets innspill til strategiprosessen ved NTNU ønsker vi å stille 
oss bak mye av det som er skrevet. Studentrådet ønsker spesielt å dra frem tyngden rundt 
læringsmiljø i dokumentet som et nødvendig nytt fokusområde i årene som kommer. I tillegg 
mener vi det er uheldig at NTNU har jobbet med hovedvirksomhetsomådet “innovasjon og 
nyskapning” uten og i større grad involvere studentene.  
Vi ser på dokumentet til Studenttinget som et utfyllende og godt skrevet dokument som 
trekker frem flere av de store linjene som bør være nedfelt i NTNUs strategi.  
 
Med bakgrunn i en større strategiprosess på fakultetet i vår har Studentrådet IE gjort seg 
opp noen lokale betraktninger vi mener det ville vært hensiktsmessig at resten av 
organisasjonen er bevisst på: 
 

● Vi ser at NTNU i større grad må svare på et fremvoksende behov knyttet til nye 
teknologier og digitalisering.  

○ NTNU må i større grad arbeide for identifisere, justere og etablere relevante 
kanaler for interaksjon, kunnskapsdeling og samarbeid med næringsliv og 
andre omgivelser. Vi mener det er viktig å gå lengre enn å etablere 
møteplasser, og tenker at NTNU bør invitere omverdenen tettere på seg. 

 
● Det er behov for å finne en bedre balanse mellom tradisjonell kjernekompetanse og 

nye kunnskaper, langsiktige og kortsiktige forskning og anvendt og teoretisk 
grunnforskning. 

○ Med økt endringstakt, økt usikkerhet, rask teknologisk utvikling og 
digitalisering må NTNU styrke fokus på de nye og raske endringene i behov 
fra omverdenen. 

 
● Økt tverrfaglighet og samarbeid på tvers internt. 

○ Det er viktig å etablere riktig grad av samhandling og tverrfaglighet. Dette er 
vanskelig og mange innad på fakultetet opplever dette som utfordrende.  

○ Derfor bør NTNU legge til rette for nødvendig og verdiskapende samhandlig 
og tverfalgilghet. Dette er en utfordrende problemstilling og det bør være 
forventet at alle interne aktører bidrar aktivt med. 



○ “Dårlig samhandlig er verre enn ingen sammhandling” er et marerittscenario 
vi må unngå 

 
● Utvikle undervisningsformer og metoder som i større grad gjenspeiler ny teknologi og 

trender, og næringslivets behov. 
○ Næringsliv og samfunn trenger kandidater som har både faglige, analytiske 

og relasjonelle ferdigheter. Det er en høyt prioritert oppgave å øke kvaliteten 
på undervisningen i norsk høyere utdanning hvor en viktig del er å engasjere 
studenter i planlegging og utforming av undervisningen. 

○ NTNU bør vurdere hvordan utvikle både innhold i undervisning og 
undervisningsformer i lys av ny teknologi, hva studentene selv ønsker, og 
ønsker fra næringsliv og samfunn til fremtidige kandidater. 

 
● Bygge og anskaffe kompetanse som understøtter ny strategi og omverdens behov. 

○ Som vår kjære dekan liker å understreke er god rekruttering og ansettelse 
den viktigste strategiske enkeltinvesteringen vi kan gjøre som organisasjon. 
Derfor bør rekrutteringsstrategier og kompetanseutvikling understøtte NTNU, 
fakultetenes og instituttenes strategi. Slik vi ser det så er det et behov for 
profiler som for eksempel: 

■ Kan drive frem tverrfaglige samarbeid. 
■ Kan være bidragsytere i eksterne relasjoner og nettverk.  
■ Kan tenke nytt og se nye muligheter for samhandling på tvers. 
■ Kan prøve/utvikle nye undervisningsformer. 

○ NTNU bør se på eksisterende rekrutteringsstrategi i lys av dette og gjøre en 
vurdering på om eksisterende strategi og kriterier er de riktige. Studnetrådet 
mener også det hadde vært hensiktsmessig at dette ses i sammenheng med 
kontinuerlig utvikling kultur og interne kurs og opplæringsprogrammer. 

 
Med vennlig hilsen  
Studentrådet IE 



Tilbakemelding	på	NTNUs	strategi,	fra	Hybrida,	linjeforening	for	
Ingeniørvitenskap	&IKT	
	
Mange	på	Gløshaugen	føler	at	fusjonen	går	på	bekostning	av	dem,	eksempelvis:	Det	er	allerede	veldig	
dårlig	dekning	av	lesesalplasser	på	mange	institutter,	det	er	veldig	mange	5.	klasse	studenter	som	ikke	
har	fast	lesesalplass.	Likevel	skal	mange	studenter	fra	Kalvskinnet	opp	til	Gløshaugen,	noe	som	ikke	
kommer	til	å	gjøre	saken	bedre.	NTNU	bør	kommunisere	bedre	hva	fordelene	med	fusjonen	er,	fordi	for	
den	gjennomsnittlige	siv.	ing-studenten	er	dette	veldig	uklart,	og	foreløpig	har	fusjonen	skapt	mange	
flere	bakdeler	enn	fordeler	for	den	jevne	siv.	ing	-student.		5.klassinger	på	I&IKT	er	blant	dem	som	
ønsker	å	få	faste	lesesalplasser,	det	er	bare	noen	av	dem	som	har	det	per	nå.	
		
Dette	står	i	første	avsnitt	i	NTNU	sin	visjon:	"Vi	skal	utnytte	vår	teknisk-naturvitenskapelige	hovedprofil,	
faglige	bredde	og	tverrfaglige	kompetanse	til	å	møte	de	store,	sammensatte	utfordringene	Norge	og	
verdenssamfunnet	står	overfor."	I&IKT	er	en	studieretning	med	mer	tverrfaglig	fokus	enn	de	aller	fleste	
andre,	har	ikke	studentene	ved	I&IKT	inntrykket	at	NTNU	ser	verdien	i	oss.	Det	er	en	utbredt	følelse	
blant	våre	studenter	at	vi	er	NTNU	sitt	”uønskede	adoptivbarn”	i	og	med	at	vi	er	så	spredt	over	mange	
institutter	og	at	det	er	mange	i	NTNU	sin	administrasjon	som	ikke	engang	vet	om	linjen	vår.	Studenter	
hos	oss	har	opplevd	å	snakke	med	ansatte	i	NTNU	og	fått	spørsmålet	om	I&IKT	er	en	studieretning	på	
gamle	HIST.		
	
En	av	våre	studenter	gikk	rundt	på	“Åpen	dag	NTNU”	i	2016	og	spurt	de	instituttene	som	vårt	
studieprogram	er	tilknyttet	om	de	kan	fortelle	litt	om	I&IKT.	Ingen	av	menneskene	som	sto	på	stand	på	
åpen	dag	kunne	fortelle	noe	nyttig	om	vårt	studieprogram,	noe	vi	synes	er	utrolig	synd,	det	vil	altså	si	at	
I&IKT	ikke	var	representert	på	åpen	dag,	som	er	et	viktig	rekrutteringsmiddel	for	studieprogrammene	
ved	NTNU.	Vi	opplever	at	instituttene	vi	er	en	del	av	(Institutt	for	marin	teknikk,	Institutt	for	
geovitenskap	og	petroleum,	Institutt	for	bygg-	og	miljøteknikk,	Institutt	for	konstruksjonsteknikk,	
Institutt	for	maskinteknikk	og	produksjon)	har	andre	linjer	som	de	bryr	seg	mye	mer	om,	og	at	de	ser	på	
I&IKT	som	en	forstyrrelse	og	muligens	konkurrent	til	studieprogram	de	har	større	engasjement	for.	Et	
eksempel	på	dette	er	at	Arnt	Kristoffer	Sørlie,	som	var	leder	av	vår	næringslivsring	i	fjor,	har	spurt	
instituttsrepresentantene	i	studieprogrammsutvalget	flere	ganger	om	de	kunne	komme	med	noen	
forslag	til	bedrifter	og	kontaktinformasjon	til	I&IKT	sin	næringslivsring.	Terje	Midtbø	er	et	unntak	her,	
(representant	fra	Institutt	for	Bygg.	og	miljøteknnikk,	ansvarlig	for	geomatikkprofilen	vår	og	leder	av	
studieprogrammet	vårt)	og	hadde	mange	gode	forslag	til	bedrifter	innenfor	hans	fagfelt.	
Representantene	fra	de	andre	instituttene	har	ennå	ikke	kommet	med	tilbakemelding,	noe	som	vitner	
om	lavt	engasjement	i	studieprogrammet	vårt	eller	motvillighet	til	å	oppgi	bedrifter	som	andre	
studieprogram	nyter	godt	av	kontakt	med.	
	
Vi	har	inntrykket	at	vår	studieretning	er	veldig	relevant	utdanningsretning	mhp.	arbeidsmarkedet,	og	det	
kan	man	se	på	hvor	mange	internoverganger	som	kommer	til	oss.	Likevel	synes	vi	ved	I&IKT	at	NTNU	



gjør	en	dårlig	jobb	med	å	markedsføre	linjen	for	videregående	studenter.	Internovergangene	er	et	
åpenbart	symptom	på	dette,	de	fleste	har	ikke	hørt	om	linjen	før	de	begynner	å	studere	på	Gløshaugen.		
	
Vår	studiekonsulent	(Ingunn	Syrstad	Bøgeberg)	har	bare	20%	av	stillingen	sin	dedikert	til	oss,	noe	vi	
synes	er	veldig	lite.	Andre	symptomer	på	at	NTNU	ikke	har	godt	nok	fokus	på	vårt	studie	er	hvor	lite	
veiledning	det	er	mhp.	Profilvalg	og	fagvalg.	Vår	studiekonsulent	har	ikke	nok	kunnskap	til	å	gi	gode	råd	
på	dette	området	og	det	har	i	mange	tilfeller	heller	ikke	profilansvarlig	ved	de	forskjellige	
hovedprofilene,	fordi	de	har	kun	kunnskap	om	sitt	eget	fagfelt,	men	ikke	om	sammensetningen	av	deres	
fagfelt	og	IKT.	Derfor	er	det	mange	som	har	problemer	med	å	sette	sammen	en	fagkombinasjon	som	
både	er	fornuftig	og	kan	brukes	i	en	masteroppgave	senere	i	studiet.	Studentene	våre	er	utrolig	glade	for	
at	de	har	så	mange	valgmuligheter	mhp.	Fag	og	hovedprofil,	men	de	savner	veiledning	gjennom	
myriaden	av	fag	og	kombinasjoner	av	fagfelt.	Dette	er	en	vanskelig	oppgave	og	vi	har	forståelse	for	at	
det	muligens	ikke	er	mange	som	har	bred	nok	kompetanse	til	å	hjelpe,	men	det	er	nok	mange	som	har	
mer	kompetanse	enn	studentene	selv,	for	eksempel	folk	(muligens	ferdigutdannede	folk	fra	I&IKT)	som	
har	vært	ute	i	jobb	noen	år.	Det	hadde	vært	fint	om	NTNU	kunne	engasjert	flere	folk	til	å	veilede	våre	
studenter	og	generelt	ta	vare	på	driften	og	utviklingen	av	studiet	I&IKT.		
	
Vi	innser	at	mye	av	vår	tilbakemelding	kan	være	for	spesifikk	når	det	gjelder	hele	NTNU,	men	vi	ønsker	
at	dere	skal	ta	med	det	som	er	mest	relevant.	Det	er	mange	endringer	i	vårt	universitet	nå	om	dagen,	
NTNU	må	ikke	glemme	studieprogrammene	de	har	fra	før	av.	Mange	av	NTNUs	originale	studieprogram	
har	stort	forbedringspotensial,	vi	var	redde	for	å	bli	glemt	og	neglisjert	i	utgangspunktet,	og	er	nå	i	enda	
større	grad	bekymret	nå	som	fusjonen	er	i	gang.	
	
Vennlig	Hilsen		
Hybrida	
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10. Redusere ulikskap i og mellom land 56 

11. Gjere byar og busettingar inkluderande, trygge, motstandsdyktige og 57 

berekraftige 58 

12. Sikre berekraftige forbruks- og produksjonsmønstre 59 

13. Handle omgåandfe for å stogge klimaendringane og bekjempe 60 

konsekvensane av dei 61 

14. Bevare og bruke hav og marine ressursar på ein måte som fremmar 62 

berekraftig utvikling 63 

15. Beskytte, gjenopprette og fremme berekraftig bruk av økosystem, sikre 64 

berekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspreiing, stanse og reversere 65 

landforringelse samt stoppe tap av artsmangfold 66 

16. Fremme fredelege og inkluderande samfunn med sikte på berekraftig 67 

utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerande, 68 

ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer 69 

17. Styrke gjennomføringsmidla og fornye globale partnarskap for berekraftig 70 

utvikling 71 

 72 

Det største internasjonale samarbeidet for å nå bærekraftsmåla er SN-initiativet “Global 73 

Compact”, som er eit samarbeid mellom organisasjonar og næringsliv i heile verda. Dei 74 

siktar på å mobilisere ein internasjonal røynsle av berekraftig næringsliv og interessentar 75 

for å skape verda vi vil ha.  76 

For å få til dette, jobbar ein mot to mål: 77 

● Drive med forsvarlige forretningar ved å samkøyre firmastrategiar med dei ti 78 

prinsippa for menneskerettar, arbeid, miljø og anti-korrupsjon. 79 

● Ta strategiske avgjeringar for å nå viktige sosiale mål, slik som berekraftsmåla, 80 

med fokus på samarbeid og innovasjon. 81 

 82 

NTNU har inkludert berekraft under fleire tema i sin strategi, der heiter det blant anna: «Vi 83 

skal bruke vår faglige bredde og tverrfaglige kompetanse til å løse sammensatte 84 

problemer og øke forståelsen for sammenhengene mellom teknologi, samfunn og miljø. 85 
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Vi skal utnytte våre spesielle forutsetninger for å fremme innovasjon og utvikle 86 

kunnskapsgrunnlaget for berekraftig verdiskaping og et konkurransedyktig næringsliv.» 87 

 88 

Denne strategien skal reviderast på styremøtet 25. Oktober.  89 

 90 

 91 

 92 

Det strategiske satsningsområdet NTNU Berekraft, vedtok i juni 2017 ein ny 93 

forskningsstrategi. Dette programmet inneheld samarbeidande forskningsmiljøer internt 94 

ved NTNU som utmerkar seg innan berekraft. Frå utgongen av 2018 vil ein konsenterere 95 

seg om 4 hovudområder, dette er; 96 

● Berekraftig bruk og bevaring av biodiversitet og økosystemtenestar 97 

● Overgongen til sirkulær økonomi og berekraftige produksjons- og forbrukssystemer 98 

● Klimaendringar: Utslippsreduksjon og klimatilpasning 99 

● Overgongen til smarte, berekraftige byar og bygga miljø 100 

 101 

NTNU Berekraft har definert at måla 6, 13, 14 og 15 har høgst relevans for dei. Medan 7, 102 

9, 11 og 12 også vert sett på som viktige.  103 

 104 

 105 

Sakshandsamars vurdering 106 

Berekraft er eit tema som på bakgrunn av klimaendringar, ressursmangel, aukande 107 

befolkning og andre tilhøve stadig vert meir aktuelt. Det er difor viktig at NTNU som ein 108 

framifrå utdanningsinstitusjon har ei bevisst haldning og ein gjennomført strategi for dette. 109 

Studenttinget skal lage ein «Berekraftspolitisk plattform» og ynskjer i den samanheng 110 

innspel frå Studenttingets representantar. Innspela som kjem i denne diskusjonen, samt 111 

det som kom fram i workshop om berekraftsmåla (27.09), vert nytta i det vidare arbeidet 112 

med utforminga av denne.   113 

 114 

Sakshandsamar ser det enklast å definere 4 fokusområder i diskusjonen, dette er: 115 

● Berekraftsmåla 116 

● Berekraft i utdanning 117 

● Berekraft på NTNU 118 

● Det grøne skiftet – grøn teknologi og energikjelder 119 

 120 

Berekraftsmåla: 121 

Berekraftig utvikling gjeng ut på at ein skal dekke dagens behov, samstundes som ein 122 

sikrar behova til dei som kjem etter oss. Berekraftsmåla reflekterar dei tre dimensjonane i 123 

dette – Klima og miljø, økonomi og sosiale tilhøve. Måla skal fungere som ei felles global 124 

retning for nasjonar, næringsliv og sivilsamfunn.  125 

 126 

Eit av hovudprinsippa til berekraftsmåla er at ingen skal utelatast. Ein skal difor prioritere 127 

dei mest sårbare. Mennesker med nedsett funksjon, flyktningar, etniske og religiøse 128 

minoritetar, jenter og urfolk er framleis høgt representert blant dei som lever i fattigdom. 129 

 130 
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Berekraftsmåla er i overordna operasjonalisering av korleis berekraft skal implementerast, 131 

og er derfor eit godt utgangspunkt for ein diskusjon om berekraft på NTNU. 132 

Punkter til diskusjon 133 

● Kva mål er viktigast å ta omsyn til for NTNU? 134 

● Kva rolle speler akademia i å nå berekraftsmåla? 135 

 136 

Berekraft i utdanning: 137 

I NTNU sin miljørapport heiter det at alle studentar ved NTNU skal ha kompetanse om 138 

berekraft. Sakshandsamar ser dette som særs viktig for å auke bevisstgjering og syte for 139 

at framtidas fagfolk skal prioritere tematikken høgt i sitt virke. Dette er og inkludert i nokon 140 

grad i enkelte rammeplanar. Sakshandsamar ser på det som ei utfordring at for mange er 141 

berekraft veldig abstrakt, og ein er usikker på om ein har lært om det eller ikkje.  142 

 143 

Det har vore ytra forslag om at alle studentar ved NTNU skal gjennomfør ein «SULI-test» 144 

(Sustainability literacy test). Denne testen er eit samarbeid mellom ulike organisasjonar, 145 

blant fleire HESI og SN. Visjonen med SULI-testen er å heve forståing og bevissthet kring 146 

berekraft, samstundes som ein kan kartlegge. Testen har vorte tatt i 58 land, av over 147 

66 000 personar og det ved 636 universitet eller organisasjonar.  148 

 149 

Mangfald er eit viktig fokusområde i berekraft. Her under lik rett til utdanning, 150 

kjønnsbalanse og like rettigheiter, uavhengig av kvar i verda du er, bakgrunn eller 151 

etnisitet. NTNU kan spele ei rolle for å dele av vår utdanning med studenter andre plasser 152 

i verda. Til dømes kan utvekslingsordninger med institusjoner i utviklingsland vere ei måte 153 

å bidra til at norske studentar utvider si horisint, medan studentar frå utvinklingsland kan 154 

delta i utdanning på NTNU.  155 

 156 

Berekraft er eit veldig breitt tema, og det er ikkje nødvendigvis slik at alle treng å lere dei 157 

same tinga om berekraft. Ein må nyttigjere seg av kompetansen ein har i de ulike 158 

fagområda, og lere om berekraft i forbindelse med dei.   159 

 160 

Sakshandsamar ser det som hensiktsmessig å inkludere studentar i nettverk som Sisvi, 161 

Nettverk for grøn vekst og andre faglege samarbeid næringsliv og akademia med 162 

berekraftig tematikk. Dette kan gjerast gjennom studentoppgåver på ulike nivå. Slikt 163 

samarbeid kan bidra konstruktivt til å konkretisere berekraft for studentar gjennom 164 

studieløpet.  165 

 166 

Punkter til diskusjon: 167 

● Korleis kan ein implementere berekraft i alle studier? 168 

● Korleis kan ein bevisstgjere studentar kring temaet? 169 

● Skal NTNU ha egne utvekslingsavtaler i utviklingsland for å heve 170 

utdanningskvaliteten der? 171 

 172 

Berekraft i organisasjonen NTNU: 173 

NTNU er i ein stor samlokaliseringsprosess, har store bygningsmasser og mange tilsette.  174 

Dette medførar eit ansvar for at den aktiviteten NTNU driv, minimum tilfredsstillar 175 

berekraftsmåla.  176 
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NTNU er ein sver organisasjon. Vala NTNU gjer kan vere viktige symbolsk for andre 178 

organisasjoner som må vurdere kva val ein skal gjere når det gjeld berekraft. Her kan 179 

nemnast overgang til utsleppsfrie bilar, varmepumpeteknologi, smarte bygg og sirkulær 180 

økonomi. Avfallshåndtering er og eit viktig element i organisasjonsdrift. NTNU stiller 181 

miljøkrav i dei aller fleste anbud og kontrakter. På den måten kan NTNU vere med på å 182 

flytte Noreg i miljøvenleg retning.  183 

 184 

Berekraft handlar dog om meir enn miljø, og det er viktig at ein også ser på andre måter 185 

at organisasjonen NTNU kan vere berekraftig. Det kan til dømes vere at ein arbeider for å 186 

sikre eit biologisk mangfald på NTNUs campusområde. Ein kan bidra til å fremme 187 

samarbeid mellom berekraftige aktørar ved å invitere til konferanser og samlinger for 188 

utveksling av best practices.  189 

 190 

Mangfald og likestilling blant dei ansatte og studentane er og viktig for å sikre ei 191 

berekraftig framtid. Dette er område NTNU har gjort mykje godt arbeid tidlegare, men 192 

som kanskje kan bli betre om ein ser det i samanheng med berekraft. 193 

 194 

Global Compact er eit initiativ som det kan være gunstig for NTNU å ta del i. Å sameine 195 

strategiar med andre internasjonale aktørar for å nå felles mål er ein god ting. Det kan 196 

dog være eit krevjande arbeid.  197 

 198 

Studentorganisasjonar og foreninger ved NTNU bør ha som målsetjing at alle 199 

studentarrangement skal gjennomførast i tråd med relevante berekraftsmål.  200 

 201 

 202 

● Korleis skal NTNU arbeide for ein berekraftig campus?  203 

● Bør NTNU ta del i Global Compact? 204 

● På kva andre måtar kan NTNU-organisasjonen vere berekraftig? 205 

● Korleis kan studentorganisasjonar/foreninger vere berekraftige? 206 

 207 

Det grøne skiftet – teknologi og energikjelder: 208 

Samfunnet står ovanfor store utfordringar når det kjem til teknologi og energi. Vi må 209 

gjennom ei omstilling til eit samfunn der dei negative konsekvensane på naturen er langt 210 

mindre enn i dag. Det grøne skiftet må skje innan ein periode på 30-50 år, samstundes vil 211 

verdas befolkning auke med minst 50% (Regjeringa, 2014). 212 

 213 

Desse utfordringane må vi møte på ein proaktiv måte. Som Noregs største universitet 214 

med eit presisert samfunnsansvar innan teknologi og ingeniørutdanning, står NTNU i ein 215 

særskilt posisjon. Sakshandsamar meiner universitetet må gå føre og legge premissane 216 

for korleis me skal takle desse utfordringane.  217 

 218 

Punkter til diskusjon 219 

● Kva rolle speler NTNU i det norske samfunnets overgang til fornybare 220 

energikjelder? 221 

● Korleis kan NTNU bidra til å minske energiforbruket i verda? 222 
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● Korleis kan NTNU, på bakgrunn av sine fagområder, omstille seg til å takle 223 

morgondagens utfordringar i dag? 224 

 225 

AUs innstilling 226 

Studenttinget diskuterer saka.  227 



 

28.09.2017  

 

 
  

Møtedato: 05.10.2017 Saksbehandler: Johannes Bjartnes 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 39/15 Valg av studentrepresentanter i styret til program for anvendt etikk 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Program for anvendt etikk er et program med hovedsete på institutt for filosofi og 1 

religionsvitenskap, men med emner for studenter på flere fakultet. Det styres av et 2 

tverrfakultært styre oppnevnt av Rektor, og det er derfor Studenttingets oppgave å 3 

velge studentrepresentantene. I følge deres nettsider er mandatet til program for 4 

anvendt etikk å: 5 

 create professional arenas for competence and arrange annual network meetings and 6 

research courses 7 

 initiate research in applied ethics in collaboration with research groups, based on issues from 8 

these groups themselves and NTNU's priority areas 9 

 provide professional support to groups that provide education, doctoral training and 10 

continuing  education in applied ethics 11 

 contribute to discussion of ethical issues related to technology and social responsibility 12 

 participate in and develop relevant national and international networks. 13 

Program for anvendt etikk har bade en master- og bachelorutdanning i tilknytning til 14 

bachelor- og masterprogrammet i filosofi.  15 

 16 

 17 

 18 

Saksbehandlers vurdering 19 

Studenttinget skal oppnevne to studenter for ett år til styret for anvendt etikk.  20 

 21 

 22 

AUs innstilling 23 

AU innstiller ikke i personvalg. 24 



 
  
Møtedato: 05.10.2017 Saksbehandler: Lars Bjørnar Vist 

_______________________________________________________________________ 
 
STI-sak 40/17  Faglig Tilhørighet 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 

Vedlegg 1 - Kvalitetsprogrammets prinsipper og kriterier 

  
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
IE -  Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk  
FRIKT - Framtidens IKT-studier 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 

Fra NTNUs egne sider om campusutvikling1 kan vi lese at: “NTNU skal i perioden 2 

2016-2025 samle campus i Trondheim rundt Gløshaugen. I januar 2016 startet 3 

Campusprosjektet på NTNU opp dette arbeidet som en del av en helhetlig 4 

campusutvikling på NTNU. I tillegg pågår det en rekke byggeprosjekt som startet opp 5 

før fusjon. Campusprosjektet planlegger og følger også disse prosjektene som en del 6 

av helheten.  7 

 8 

Hovedoppdraget til prosjektet er å sørge for at NTNUs campus blir et strategisk 9 

verktøy for å realisere NTNUs faglige ambisjoner. Vi skal utvikle de fysiske rammene 10 

for internasjonalt fremragende undervisning, forskning, innovasjon og formidling, ved 11 

å skape gode møteplasser, fremtidsrettede rom for arbeid og læring og realisere 12 

campus NTNU som en utviklingsarena og laboratorium.”  13 

 14 

Campusprosjektet på NTNU ble etablert i sin nåværende form i januar 2016. 15 

Campusprosjektet har satt seks overordnede kvalitetsprinsipper (Samlende, Urban, 16 

Nettverk av knutepunkt, Effektiv, Bærekraftig, Levende Laboratorium), hver med 3 17 

suksesskriterier (vedlegg 1). Videre arbeid med campusprosjektet kan ikke være 18 

motstridende med disse kvalitetsprinsippene og suksesskriteriene, men de kan 19 

komplementeres. Innenfor campusprosjektet ligger også arbeidet med å 20 

                                                           
1 https://www.ntnu.no/campusutvikling  

https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf
https://www.ntnu.no/campusutvikling
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samlokalisere campus slik at fagmiljøer som etter fusjonen og strukturendringer på 21 

fakultets- og instituttnivå får arealer tilknyttet hverandre.  22 

 23 

Studenttinget NTNU vedtok for første gang Campuspolitisk plattform 2i mars 2016, og 24 

reviderte denne i januar 2017 (vedlegg 2). Den beskriver studentenes krav til 25 

campusutvikling i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Denne plattformen skisserer flere 26 

prinsipper og forutsetninger Studenttinget NTNU mener er viktig for å lykkes med 27 

campusutvikling. 28 

 29 

 30 

I årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget 20163 står det at: “Resultatene fra 31 

Læringsmiljøundersøkelsen4 og Studiebarometeret 20155 bygger opp under 32 

viktigheten av å arbeide for å skape gode faglige og sosiale miljø ved 33 

studieprogrammene for å heve læringsutbyttet ved studiet.” I arbeidsprogrammet til 34 

Studenttinget NTNU for 2017 har en bestemt at hver campus skal oppfylle studenter 35 

og ansattes arealbehov, både til fagrelaterte og sosiale behov. 36 

 37 

Campusutvikling er høyt oppe på agendaen i hele NTNU-systemet nå, og selv i  38 

Stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning»6 lagt fram av regjeringen i 39 

januar 2017 står det at: “Lokale myndigheter, institusjonene, studentsamskipnadene 40 

og studentene bør diskutere hvordan en kan skape gode sosiale og faglige 41 

møteplasser og forebygge ensomhet og psykiske problemer.” På NTNU skal en nå 42 

ikke bare diskutere hvordan en kan få til dette, men en er inne i prosesser som vil 43 

endre dagens situasjon. Studenttinget har i arbeidsprogrammet for 2017 sagt at vi 44 

skal ta en aktiv rolle i utviklingen av campus og i utviklingen av nye og eksisterende 45 

læringsarealer nå i forbindelse med samlokaliseringsdebatten. Dette er bakgrunn for 46 

at denne saken kommer opp nå.  47 

 48 

Saksbehandlers vurdering 49 

I arbeidsprogrammet til Studenttinget NTNU for 2017 og campuspolitisk plattform har 50 

vi allerede mye politikk på feltet. Det står også i arbeidsprogrammet at Studenttinget 51 

skal sørge for at studenter er representert i alle fora der det diskuteres eller avgjøres 52 

omdisponering av arealer. Det har vi lykkes med, men flere av prosessene utvalgene 53 

jobber med går ofte på et overordnet nivå. Da kan det være vanskelig å koordinere 54 

studentarbeidet mellom utvalgene. Saksbehandler føler derfor at det er viktig at 55 

Studenttinget belyser konkrete saker som må bli tatt hensyn til overalt der studenter 56 

er involvert. I de pågående prosessene har vi et stort mulighetsrom for å påvirke og 57 

sikre at vi får slike sosiale og faglige møteplasser som kan forebygge ensomhet og 58 

                                                           
2 Campuspolitisk plattform 

 
3 Rapport LMU 2016 

 
4 Læringsmiljøundersøkelsen 2016 

 
5 Studiebarometeret 2015 

 
6 Kultur for kvalitet i høyere utdanning 

 

 

 

 

https://studenttinget.no/wp-content/uploads/2017/08/Campuspolitisk-plattform-2017.compressed.pdf
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8ets+kvalitetsmelding+2016.pdf/4fe58664-97a4-4a6e-99cf-e8653273317c?status=0
https://innsida.ntnu.no/c/wiki/get_page_attachment?p_l_id=22780&nodeId=24647&title=Unders%C3%B8kelser+om+utdanning&fileName=L%C3%A6ringsmilj%C3%B8unders%C3%B8kelsen%202015%20-%20TNS%20Gallup.pdf
http://www.ntnu.no/aktuelt/studiebarometeret2015
https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf
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psykiske problemer, så vel som et fremtidsrettet campus som er fleksibelt nok til å 59 

imøtekomme fremtidige behov.  60 

Dette og samlokalisering er en sak som opptar svært mange av NTNUs studenter, og 61 

det er viktig at Studenttinget viser at saken blir prioritert også på øverste nivå. 62 

Studenttinget kan også bli flinkere på å bidra til at studentene er kjent med arbeidet 63 

studenter bidrar med i disse prosessene.  64 

 65 

Måten bygg utformes og brukes på har stor betydning for hvilke læringsformer og 66 

samhandlingsmønster som utvikler seg. Samtidig skal det fysiske læringsmiljøet også 67 

legge til rette for samhandling mellom studenter og ulike undervisningsformer. Derfor 68 

er det viktig at NTNU satser mer på slike arealer, ikke bare for å øke kvaliteten på det 69 

fysiske læringsmiljøet, men også for å styrke den faglige samhandlingen og faglige 70 

tilhørigheten. Dette vil igjen vil føre til et bedre psykososialt læringsmiljø. 71 

 72 

NTNU bør ha økt en økt satsing på identitetsskapende arbeidsarealer som et tiltak 73 

for å skape et større fokus på faglig tilhørighet og samhandling blant studenter. Disse 74 

arealene fremmer også alternative undervisningsformer, noe Studenttinget, og 75 

kvalitetsmeldingen, ser på som et virkemiddel for å øke den faglige tilhørigheten på 76 

de enkelte studieprogram og læresteder, men også øke det faglige utbyttet. Gode 77 

utdanninger har et klart samsvar mellom de faste læringsutbyttebeskrivelsene og 78 

undervisningsformene som benyttes. 79 

 80 

Identitetsskapende arbeidsarealer er viktig og alle studenter på NTNU bør ha et 81 

identitetsareal knyttet til sitt studieprogram eller institutt. Det er også mulig å skape 82 

identitet og redusere frafall på andre måter enn å legge til rette for eget 83 

identitetsareal. IE-fakultetet har skreddersydd ingeniørstigen som ligger i 84 

oppbyggingen av alle sivilingeniørfag. Her har de skissert klare læringsmål til hvert 85 

enkelt fag og lagt opp aktiviteten deretter. De skriver at «Linjespesifikke 86 

ingeniørstiger vil kreve økt bruk av ressurser tidlig i studiet. Vi hevder at en 87 

fokusering av ressurser mot de to første årene bygger opp om et godt læringsmiljø, 88 

inkl. en god studentoppfølging og hyppig kontakt mellom student og faglærer». De 89 

mener at det er viktig å prioritere ressurser tidlig i studiet. Tilhørighet trenger ikke 90 

nødvendigvis å være til et areal. Det kan, som IE skisserer, være til medstudenter og 91 

studieprogram uten å ha et spesifikt areal.  92 

 93 

De sier også at «Vi ønsker å påpeke at ingeniørstigen, i og med at den er 94 

linjespesifikk, bidrar til å bygge en god klassefølelse blant studentene. Dette er viktig 95 

fordi et sentralt mål med tiltaket er å redusere frafall. Hvis vi får studentene gjennom 96 

de to første studieårene, vil de aller fleste fullføre studiet. Gjennom å sette faglige 97 

aktiviteter i en samfunnskontekst, og gjennom dette motivere studentene til innsats, 98 

vil ingeniørstigen bidra til redusert frafall og studenter med solid basiskompetanse 99 

etter to år.» 100 

 101 

Enkeltmiljøer ved NTNU har alt satset på sosiale møteplasser og faglige samlinger 102 

på studieprogramnivå. Et godt eksempel på dette er Koopen i Elektrobygget hos IE-103 

fakultetet. Man ser det at dette ikke bare er viktig fra et læringsmiljøperspektiv, men 104 

også fra NTNUs campusstrategi der man ønsker å samle fagmiljøer, legge til rette for 105 

alternative undervisningsformer som øker læringsutbytte og øke det tverrfaglige 106 

samarbeidet. FRIKT-rapporten fra 2013 viser også at dette vil være med på å øke 107 

mestringsopplevelsen til studentene. I rapporten beskrives det videre hvordan arealer 108 
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og undervisningsmetoder som fremmer samhandling øker læringsutbyttet opp mot 109 

studieplanen.  110 

 111 

Samtidig som en satser på identitetsskapende undervisning og identitetsskapende 112 

arealer bør en legge til rette for faglige møteplasser i knutepunkter rundt på campus. 113 

For eksempel kan man legge til rette for både faglige og sosiale aktiviteter i 114 

fellesareal som ikke utnyttes for dette i dag. Dette kan være whiteboardtavler i 115 

siderommene på stripa eller ståbord i ganger med mulighet for strøm til datamaskin 116 

hvor du kan jobbe mellom forelesninger eller møter. Dette gjør det lettere for 117 

studenter å ha uformelle møteplasser hvor faglig aktivitet kan finne sted og vil være 118 

med på å redusere det store trykket som er på f.eks grupperom i dag.  119 

 120 

Studenttinget NTNU har allerede vedtatt følgende om campus i arbeidsprogrammet: 121 

● Studenttinget skal ta en aktiv rolle i utviklingen av campus og i utviklingen av 122 

nye og eksisterende læringsarealer.   123 

● Studenttinget skal være en pådriver for universell utforming slik at alle kan 124 

studere ved NTNU uavhengig av behov for tilrettelegging.   125 

● Studenttinget skal jobbe for utviklingen av et grønt, åpent og levende campus.   126 

● Ved økning i bygningsmasse skal NTNU legge til rette for, og stille arealer 127 

tilgjengelig til utenomfaglig studentaktivitet.   128 

● Studenttinget skal sørge for at studenter er representert i alle fora der det 129 

diskuteres eller avgjøres omdisponering av arealer. 130 

 131 

Studenttinget mener også at disse arealene burde være åpne hele døgnet for å 132 

skape flere møteplasser, både faglige og sosiale, der studentene kan møtes. Da kan 133 

man ha undervisning på dagtid og gruppearbeid og sosiale arrangementer på 134 

kveldstid. På den måten øker man både brukspotensialet og arealutnyttselsesgraden 135 

mens man samtidig skaper et levende campus.  136 

 137 

Saksbehandler mener at vi ikke trenger å vedta disse punktene på nytt, men at vi bør 138 

konkretisere noen prioriteringer i videre arbeid med campusutvikling. Disse bør 139 

formuleres på et overordna nivå slik at de er relevante og aktuelle for 140 

campusutviklingen ved alle studiesteder.  141 

 142 

Saksbehandlers innstilling 143 

Studenttinget mener at:  144 

● NTNU må prioritere å utvikle identitetsskapende arealer. Studenter ved alle 145 

studieprogram må ha tilhørighet til minst ett slikt område.  146 

● NTNU må prioritere læringsareal som tilrettelegger for flerbruk og alternative 147 

undervisningsmetoder. Kapasiteten må utnyttes til andre formål når det ikke 148 

brukes til læring og undervisning.  149 

● NTNU må legge opp til at det prioriteres ressurser tidlig i studiet for å bedre 150 

oppfølgingen og hindre frafall. 151 

● NTNU må legge til rette for møteplasser og knutepunkt som fører til 152 

tverrfaglighet og samhandling mellom studenter, ansatte og andre aktører.. 153 

● NTNU skal sørge for tilhørighetsskapende aktivitet og samhandling i 154 

introduserende emner i alle studieprogram.   155 
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● Vi må selv bidra til å informere og kommunisere ut det arbeidet Studenttinget 156 

og studenter gjør i samband med campusutvikling ved NTNU. 157 

● NTNU skal sørge for tett kontakt med relevant nærings- og arbeidsliv gjennom 158 

studiet, for å sikre at studenter har et godt innblikk i fremtidige muligheter 159 

 160 

Mindretallets dissens: Tillegg linje 158-159: Det må også informeres tilstrekkelig 161 

om studie- og arbeidsmuligheter innenfor forskning og formidling i akademia.  162 



Vedlegg: Kvalitetsprogrammets prinsipper og kriterier 1 

Kvalitetsprinsipper Suksesskriterier 

SAMLENDE 

Campus bidrar til felleskap 

  

•      Campus samler fagmiljø 

•      Campus er konsentrert 

•   Campus har synlige og lett tilgjengelige 

møteplasser 

URBAN 

En urban Campus er attraktiv, åpen og 

levende 

•      Campus er åpen og inviterende 

•      Campus og by deler funksjoner 

•      Campus har bymessige egenskaper 

NETTVERK AV KNUTEPUNKT 

Campus har profilerte knutepunkt som er tett 

forbundet med hverandre og byen 

•      Campus har profilerte og utadrettede knutepunkt 

•      Campus har gangbare avstander mellom 

knutepunkt 

•   Nettverket er en del av byens øvrige gatenett og 

transportsystem 

EFFEKTIV 

Brukskvalitet og arealeffektivitet bidrar til 

gode arbeidsprosesser 

•      Campus har høy brukskvalitet 

•      Campus har effektiv arealbruk 

•      Campus har fleksibilitet i arealer og arealbruk 

BÆREKRAFTIG 

Campus er i front med miljøvennlige 

løsninger 

•      Campus er energieffektiv og har lavt 

karbonfotavtrykk 

•      Campus har effektiv og grønn transport og 

mobilitet 

•   Campus har god holdbarhet og miljøvennlige 

livsløp 

LEVENDE LABORATORIUM 

Campus er stedet for utforsking 

•      Campus er en eksperimentell arena 

•      Campus har attraktive arenaer for innovasjon, 

entreprenørskap og skaperglede 

•      Campus har lett tilgjengelig eksperimentell 

infrastruktur 
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