
 

Internasjonal plattform 
Vedtatt av Studenttinget NTNU 22. februar 2018 

Denne plattformen beskriver studentene på NTNU sine krav for internasjonalisering 

 

I akademia er internasjonalt samarbeid en forutsetning for den globale 

kunnskapsutviklingen, og for å sikre kvalitet i norsk høyere utdanning. Studenttinget mener 

at internasjonalisering og studentmobilitet gir nye muligheter for kunnskap- og 

kulturutveksling, samtidig som at det bidrar til mangfold i studentenes studiehverdag. 

Studentmobilitet sikrer studentenes mulighet til å tilegne seg ny kompetanse, erfaring og 

kunnskap som de ellers ikke ville fått ved NTNU. 

  

NTNU skal ha gode studieprogram for å tiltrekke seg de best kvalifiserte studentene fra inn- 

og utland. Internasjonalisering er nødvendig for å gjøre de beste enda bedre. Internasjonalt 

samarbeid og internasjonale perspektiver er en forutsetning for å håndtere de globale 

samfunnsutfordringene. Studenttinget forventer at NTNU tar et større ansvar for 

inkludering av internasjonale studenter.  

 

Studentmobilitet og inkludering 

For å gjøre utveksling enklere og mer attraktivt, mener Studenttinget at NTNU skal opprette 

pakkeløsninger for utveksling med samarbeidende utdanningsinstitusjoner og kontinuerlig 

informere studentene om disse mulighetene. NTNU skal også være mer fleksible ved 

godkjenning av fagplaner overfor studenter som reiser gjennom mer åpne 

samarbeidsavtaler eller utenom samarbeidsavtaler. Studenter som drar på utveksling skal 

tilegne seg tilsvarende faglig utbytte, styrket av ny kunnskap og perspektiver. 

Utvekslingsopphold kortere enn tre måneder skal telle i en egen statistikk og bør gi noen 

grad av uttelling i kunnskapsdepartementets finansieringsmodell og NTNUs 

rammefordelingsmodell. Studenttinget forventer at NTNU ser på løsninger som vil gjøre det 

mulig for studenter i rammeplanstyrte profesjonsutdanninger å reise på utveksling hvor 

praksis og emner blir godkjent. Mulighet for integrering skal prioriteres og belyses ved alle 

 



 

utvekslingsløp, og mulighet for reell utveksling skal være tilgjengelig for alle studenter ved 

NTNU. 

  

Internasjonal seksjon er et kompetansesenter som primært tilbyr tjenester for studenter 

som vil utveksle fra NTNU og studenter som innveksler til NTNU. Internasjonal seksjon må 

styrke sin kompetanse innenfor veiledning av studieveiledere for å sikre at alle fakultet og 

institutt har god kunnskap om hvordan deres studenter kan dra på utveksling. Studenttinget 

forventer at Internasjonal seksjon informerer fakultetene om hvilke innvekslingsstudenter 

som har tilknytning til hvert fakultet, slik at informasjon fra fakultetene når 

innvekslingsstudentene. Internasjonal seksjon skal jobbe for at det blir opprettet nye 

samarbeidsavtaler over hele verden, og at eksisterende samarbeidsavtaler jevnlig blir 

revidert og kvalitetssikret. 

  

Internasjonal seksjon gjør en viktig jobb innenfor sosial og faglig inkludering av 

internasjonale studenter. Internasjonal seksjon må være spesielt tilgjengelig for 

innvekslingsstudenter ved semesterstart, men også gjennom hele oppholdet, slik at de får 

tilstrekkelig informasjon om deres opphold i Norge og de sosiale aktivitetene som skjer på 

NTNU. Internasjonal seksjon har et ansvar for at innvekslingsstudenter får all nødvendig 

informasjon god tid i forkant av deres innvekslingsopphold ved NTNU. Studenttinget 

forventer at Internasjonal seksjon legger til rette for at innvekslingsstudenters norske 

språkkurs ikke kolliderer med andre emner, og at informasjon om kursene skal komme i god 

tid.  Internasjonal seksjon må samarbeide med studentfrivilligheten for å sikre at 

innvekslingsstudentene får like gode muligheter til å delta på sosiale aktiviteter som 

arrangeres av frivilligheten. 

 For å sikre at studenter som kommer til NTNU blir integrert og inkludert, er det nødvendig 

at de har tilgang til samme informasjon som de nasjonale studentene. Derfor må all 

informasjon i NTNUs offisielle kanaler og på NTNUs campuser være tilgjengelig på norsk og 

engelsk. 

  

Faglig internasjonalisering 

Alle studietilbud skal ha ordninger for internasjonalisering og studentutveksling. 

Studenttinget forventer derfor at NTNU jobber for å gjøre utveksling til en naturlig del av 



 

studieløpet. Ved å legge til rette for god engelskspråklig undervisning i utvalgte emner eller 

hele semestre, legger man også til rette for at nasjonale og internasjonale studenter omgås 

både faglig og sosialt.  

 

NTNU har som mål å utarbeide internasjonalt orienterte utdanninger som sikrer mangfold, 

internasjonal erfaring og som bidrar til å løse globale problemstillinger. Studenttinget mener 

derfor at NTNU skal skape engelskspråklige bachelorprogram og/eller integrerte studier 

hvor det er hensiktsmessig. Dette bidrar til bredere samarbeidsmuligheter med utenlandske 

institusjoner som samarbeid om undervisningstilbud, utvikling av studietilbud og hele 

gradsstudier. Internasjonalt samarbeid øker kvaliteten i norsk utdanning og har en rolle i å 

støtte opp under bredere utenriks-, utviklings- og næringspolitiske interesser. Studenttinget 

mener at engelskspråklige bachelorprogram bidrar til å utdanne kandidater som er aktive, 

attraktive og ansvarlige deltakere i det internasjonale samfunnet. 

  

Alle studenter ved NTNU bør beherske både norsk og engelsk fagterminologi innenfor sine 

fagmiljø. Alle studieprogram skal ha pensum som bidrar til å oppbygge den faglige 

kompetansen på både norsk og engelsk, der det er hensiktsmessig. 

 

 


