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Møtedato: 12.04.18. Sakshandsamar: Gjermund Kvernmo Langset og Thiren 

Sriskantharajah 
_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 08/18 Politisk plattform kring innovasjon og entreprenørskap 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

 7 

Vedlegg 8 

Innovasjon- og entreprenørskapspolitisk plattform 9 

 10 

Avklaringar 11 

Næringsliv – Privat 12 

Arbeidsliv - Offentleg 13 

_______________________________________________________________________ 14 

 15 

 16 

Bakgrunn for saka 17 

Studenttinget vedtok i arbeidsprogrammet for 2018 at det skal utarbeidast ein politisk 18 

plattform kring innovasjon, entreprenørskap og nyskaping. Hensikta med plattforma 19 

er å legge eit grunnlag for Studenttinget si haldning og framtidig politikk. Plattforma 20 

skal samle tidlegare vedtak, kome med ny politikk og samstundes vere eit grunnlag 21 

for framtidig arbeid. 22 

  23 

I plattforma brukast Difi sin definisjon på innovasjon: «Innovasjonar er å fornye eller lage 24 

noko nytt som skapar verdi for verksemd, samfunn eller innbyggarar. Forma er 25 

eksperimenterande og løysinga er ikkje kjend på førehand.» 26 

  27 

Entreprenørskap er òg eit hovudtema i plattforma.  Store norske leksikon definerer 28 

dette som: 29 

«Entreprenørenes funksjon er å drive frem kvalitative forandringer i økonomisk virksomhet, 30 

det vil si å sørge for at etablerte arbeidsmåter og tenkemåter forandres. Entreprenørene 31 

må kunne få til forandring også der disse strider mot etablerte normer. Selv om det vanligste 32 

er å fremheve gunstige økonomiske effekter av vellykket innovasjon, vil innovasjonene som 33 

entreprenører driver frem også ha helt andre effekter; som å påvirke menneskers 34 

selvoppfatning og deres opplevelse av mening. Genteknologi er et eksempel på et område 35 

for innovasjon som har mye mer betydningsfulle virkninger enn de rent bedriftsøkonomiske. 36 

Entreprenørers funksjon er derfor noe mer og viktigere enn å være motorer for økonomisk 37 

vekst.» 38 

 39 

Ifølge forskningsprosjektet «The State of Norwegian entrepreneurship» finansiert av 40 

Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og SIVA som del av MIT REAP-prosjektet, 41 
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utført ved Handelshøyskolen BI, er det unge bedrifter som betyr mest for jobbskaping 42 

og omstilling.  43 

 44 

NTNU vedtok nyleg ein revidert strategi med sterkt fokus på innovasjon. 45 

Ifølge strategien skal NTNU mellom anna jobbe for tre hovudpilarar: 46 

1. Samarbeid med etablert næringsliv 47 

2. Samarbeid med offentleg sektor 48 

3. Bidra til å skape nytt næringsliv 49 

  50 

I tillegg skal NTNU: 51 

 • Styrke langsiktig samarbeid med etablert næringsliv og offentleg sektor for å 52 

betre arbeidslivets omstillingsevne. 53 

• Auke talet på innovasjonar, kommersialiseringar og nyetableringar frå tilsette og 54 

studentar. 55 

• Innarbeide innovasjonskompetanse i våre kandidatar gjennom å styrke utdanninga. 56 

  57 

Sakshandsamarane si vurdering 58 

Studenttinget har ein del tidlegare vedtak innanfor tematikken, men dei er lite 59 

konsekvente og spreidd over fleire år. Plattforma kan vere eit tilsvar der 60 

Studenttinget kan tolke og utfordre det NTNU har vedteke i sin strategi. Den gir 61 

moglegheit til å samle Studenttinget sin politikk i eitt dokument, og dertil vedta ny 62 

politikk tilpassa dagens situasjon. Det gir arbeidsutvalet eit godt utgangspunkt i 63 

korleis ein kan jobbe med tematikken vidare. Plattforma skal med andre ord ikkje gi 64 

svar på alt, men heller vere ein base for vidare arbeid og operasjonalisering av 65 

målsetjingar. 66 

  67 

Fagleg tilsette på universitet er endringsagentar og sosialentreprenørar som har idear om 68 

korleis ein kan løyse nasjonen og verda sine sosiale problem. Det same skal gjelde for 69 

uteksaminerte kandidatar. Dei må inneha kompetanse som gjer dei i stand til å takle 70 

framtidige utfordringar og møte store omstillingar i arbeidslivet på ein hensiktsmessig måte. 71 

  72 

Berekraft står sterkt i NTNU sin strategi, og er eit av satsningsområda til 73 

Studenttinget. Dette må vere ein gjennomgåande tråd i arbeidet med innovasjon 74 

og nyskaping. NTNU sin visjon legg sterke føringar innanfor dette punktet. Engage SFU, 75 

NTNU sin Entreprenørskule, START og SPARK er gode døme på korleis NTNU kan vere 76 

ein drivar for studentdriven innovasjon. Sosialt entreprenørskap, nye tenestar og 77 

samfunnsnytte må alltid vege tungt som ein del av universitetet sitt samfunnsoppdrag. 78 

  79 

Innovasjon i utdanningane 80 

NTNU sitt største bidrag til framtidig utvikling og nyskaping er uteksaminerte 81 

kandidatar. For studentar skal fokuset ligge på læring, ikkje næring. Dette inneberer 82 

at læringsprosessar og kompetanse er det som skal vere hovudfokuset, ikkje resultatet av 83 

arbeidet. 84 

  85 

Gjennom tilrettelegging i eksisterande studiar, etablering av emne og etablering av 86 

nye studiar kan NTNU gi studentane konkret innovasjonskompetanse. Universitetet kan 87 

dermed vere ei kjelde til nyvinningar og entreprenørskap. For å realisere dette treng ein 88 

kontinuitet i arbeidet. Innovasjonskompetanse er noko ein får over tid gjennom å vere 89 
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eksponert for denne type aktivitet og tankesett, ikkje gjennom korte periodar eller emne. 90 

Dette krever at slik eksponering er lågterskel og lett tilgjengeleg for alle studentar. 91 

  92 

Ein innovasjonscamp er noko alle bør få tilbod om. Ein slik camp kan gå over ein kort 93 

tidsperiode, der ein i tverrfaglege grupper vert utfordra på, og får lære om, 94 

innovasjonsarbeid og kreative prosessar. Denne campen bør arrangerast når fagmiljøet 95 

ser det som hensiktsmessig for sine studieprogram. 96 

  97 

Eit avsluttande seminar skal vere ei kjelde til inspirasjon for kandidatar på slutten av studiet. 98 

Der kan dei eksempelvis få kunnskap kring idéutvikling, etablering av bedrift og møte 99 

kontaktpunkt/verkemiddelapparat for rettleiing, eksempelvis Hoppid, Innovasjon Norge og 100 

liknande. 101 

  102 

Studentdriven innovasjon 103 

Studentdriven innovasjon skil seg frå studentaktiv innovasjon ved at det er høgare 104 

grad sjølvstendig arbeid. Studentane har mykje friare rammer til å utforske og utprøve ulike 105 

idear og prosessar, og NTNU må legge til rette for dette. Studenttinget har tidlegare 106 

vedteke at ein ønskjer døgnopne labar som alle studentar kan nytte, som er eit viktig 107 

insentiv for å auke kreativiteten blant studentane. 108 

  109 

Studentorganisasjonar og -foreiningar som jobbar med innovasjonsretta verksemd er 110 

avhengige av støtte og ressursar frå universitetet. NTNU må ha ei bevisst haldning til dette. 111 

Økonomisk støtte og fasilitetar i form av fristasjonar gjer at ein kan konsentrere seg om å 112 

ha stor aktivitet. Slike studentmiljø må stå sterkt i alle studiebyar der NTNU har campus. 113 

  114 

Innovasjon i organisasjonen NTNU 115 

NTNU har eit mål om å auke talet på innovasjonar, kommersialiseringar og nyetableringar 116 

frå tilsette og studentar. Eit slikt mål medfører at NTNU må øyremerke ressursar, og legge 117 

til rette for samhandling i organisasjonen. Å legge til rette for samhandling inneberer å 118 

inkludere studentane i det akademiske fellesskapet. Stor grad av inkludering av studentar 119 

og tilsette i akademiske fellesskap på tvers av fagområde er eit verkemiddel for å auke 120 

graden av innovasjonar og nyvinningar. Bevisst arbeid med dette vil over tid skape ein 121 

kultur for nyskaping.   122 

  123 

Innovasjonsarbeid er i dag ikkje anerkjent i stor nok grad. Sakshandsamarane ser på det 124 

som særs viktig at dette får eit sterkare fokus blant leiarane ved NTNU. For å anerkjenne 125 

verdien av innovasjonarbeid er det viktig å inkludere dette som ein del av den fagleg tilsette 126 

si arbeidstid, så lenge det er i tråd med den tilsette sin aktivitet. Dette vil underbygge NTNU 127 

sine vedtekne mål. 128 

  129 

NTNU Entrepreneurship Centre og Take off, er døme på gode tiltak for utviklinga av 130 

innovasjonsmiljø ved NTNU. Fleire liknande senter og tiltak kan vere positivt for heile 131 

NTNU. 132 

  133 

Innovasjon i organisasjonen og i samarbeid med eksterne 134 

Studenttinget har tidlegare vedteke at det skal vere fleire innslag av arbeidserfaring under 135 

studieløpa til alle studieretningar. Studentane vil få fleire knaggar å henge lært teori på, og 136 

dertil kunne gi eit bilete av framtidige moglegheiter innanfor sitt fagfelt. 137 

  138 
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NTNU BETA tilbyr støtte og hjelp for innovasjon og hjelp til bruk av læringsteknologi og 139 

digitale tenester for tilsette ved NTNU. Dei tilsette kan gjennom dette tilby prosjektoppgåver 140 

for studentar i utvikling, utprøving eller evaluering av læringsteknologi. Slik kan studentane 141 

direkte bidra med digital innovasjon på NTNU. Dette er eit godt døme på korleis NTNU kan 142 

legge til rette 143 

for studentoppgåver i samarbeid med eksterne eller på oppdrag for NTNU. 144 

  145 

Det er viktig at studentoppgåver i samarbeid med eksterne eller NTNU ikkje forhindrar 146 

akademisk fridom. Det at oppgåva tar utgangspunkt i reelle problemstillingar, betyr ikkje at 147 

det skal bli lagt føringar på gjennomføring eller resultatet av arbeidet. 148 

  149 

Campuspolitisk plattform peiker på uformelle møteplassar som eit godt tiltak i 150 

campusutvikling. NTNU må ta del i utvikling og drift av økosystem for innovasjon og 151 

entreprenørskap i samarbeid med eksterne aktørar. 152 

  153 

AU si innstilling 154 

Studenttinget vedtek «Innovasjons- og entreprenørskapspolitisk plattform» med dei 155 

endringar som kjem fram på møtet.  156 

 157 



Innovasjons- og entreprenørskapspolitisk plattform 1 

  2 

Innovasjon, entreprenørskap og nyskaping legg grunnlaget for omstilling, berekraft og 3 
økonomisk vekst i samfunnet. NTNU og andre institusjonar har ein særskilt rolle i 4 

denne utviklinga, gjennom å utarbeide ny kunnskap og formidle denne til samfunnet. 5 
NTNU sitt største bidrag er å uteksaminere kandidatar som er førebudde til å takle 6 
framtidas utfordringar. 7 
  8 

I plattforma nyttast følgande definisjon om innovasjon: «Innovasjonar er å fornye eller 9 

lage noko nytt som skapar verdi for verksemd, samfunn eller innbyggarar. Forma er 10 
eksperimenterande og løysinga er ikkje kjend på førehand.» 11 
  12 

Entreprenørskap er å drive fram innovasjon. Ein entreprenør får i gong ny verksemd, 13 
ofte med nye tekniske løysingar, gjennom å etablere samarbeid. Sosialt 14 
entreprenørskap, nye tenestar og samfunnsnytte er ein del av universitetet sitt 15 
samfunnsoppdrag og bør vektleggast i større grad enn i dag. 16 
  17 

For at NTNU skal nå sin visjon, “Kunnskap for ei betre verd”, må innovasjonar med 18 
verdi som gagnar samfunnet som heilheit vere hovudfokus for NTNU. Berekraft skal 19 
vege tungt i alt innovasjonsarbeid. 20 
  21 

Studentar sitt arbeid med innovasjon og entreprenørskap skal bidra til auka 22 
kompetanse og meistringskjensle, med læring i fokus. 23 

  24 
 25 

Innovasjon i utdanningane 26 
Alle kandidatar som blir uteksaminert ved NTNU skal ha innovasjonskompetanse og 27 

vere førebudde på omstilling og endring. NTNU må stimulere til forvitenskap og auke 28 
studentane si evne til kritisk tenking tidleg i studieløpet. Ved å sørge for at det vert gitt 29 

ei grundig innføring i studentdriven innovasjon og entreprenørskap innanfor 30 
fagområda, skal kandidatar ved NTNU skal både ha medvirka til og utført 31 
innovasjonsarbeid gjennom studieløpet. 32 
  33 

Det må settast krav til at alle studieløp innehar fleire formar for innovasjonselement i 34 
sine læreplanar. Fellesnemnar, tverrfaglege satsingar og breddeundervisning bør 35 
spesielt nyttast til dette formålet. I tillegg må det vere eit sterkt fokus på å distribuere 36 

informasjon kring allereie eksisterande nyskapingstilbod til studentar og tilsette slik at 37 
det fulle potensialet i desse tilboda blir utnytta. 38 
  39 

Det skal vere tilrettelagt for at studentar ved NTNU kan etablere studentbedrift som ein 40 

integrert del av sitt studieløp. Desse skal fortrinnsvis vere sett saman av tverrfaglege 41 
grupper. Studentbedrifter skal ha tilgang til tilfredsstillande fasilitetar og fagleg rettleiing 42 
i sitt arbeid. 43 
  44 

Studentar ved NTNU skal få tilbod om å delta på ein innovasjonscamp i løpet av 45 

studiet. Campen skal gi studentane kompetanse kring innovasjonsprosessar og bidra 46 
til ei auking i forvitenskap, og bør gjennomførast når studentane har ein grunnleggande 47 
fagkompetanse. Organisasjonar som jobbar med innovasjon og entreprenørskap bør 48 

trekkast inn i desse campane. 49 
  50 



Det bør arrangerast eit avsluttande seminar kring innovasjon, entreprenørskap og 51 

vegen vidare for studentar før dei avsluttar sitt studie ved NTNU, med formål om å gi 52 

studentane kunnskap og inspirasjon til å ta det neste steget etter studiet. 53 
Entreprenørskap og  utvikling av eigne idear skal opplevast som reelle alternativ for 54 
alle kandidatar. 55 
  56 

NTNU skal ha sterke utdanningsløp og fagmiljø med hovudfokus på innovasjon og 57 

entreprenørskap i alle studiebyar. Desse skal vere pådrivarar for innovasjonsretta 58 
verksemd ved kringliggande studiar. 59 
  60 
 61 

Studentdriven innovasjon 62 

NTNU skal vere ei kjelde til nyvinningar og entreprenørskap. Studenttinget meiner difor 63 

at NTNU skal støtte og legge til rette for studentdriven innovasjon, gjennom døgnopne 64 
labar, rettleiingstilbod og tilgang til andre ressursar. 65 
  66 

NTNU skal støtte tett opp om arbeidet til, og bidra med ressursar til, 67 
studentorganisasjonar og -foreiningar som fremjar innovasjonsretta aktivitet. 68 
Studenttinget meiner det er viktig at slike studentmiljø står sterkt i alle studiebyar. 69 

  70 
 71 

Innovasjon i organisasjonen NTNU 72 
NTNU ønskjer å auke talet på innovasjonar, kommersialiseringar og nyetableringar frå 73 
tilsette og studentar. Universitetet sitt innovasjons- og nyskapningsarbeid skal bidra til 74 

å inkludere studentane i det akademiske fellesskapet. I dette arbeidet må ein tenke 75 

tverrfagleg og kople studentar på forskning frå tvers av fagmiljø. Det skal vere ein kultur 76 
for nyskaping blant studentar og tilsette, og NTNU bør auke mengda øyremerka 77 
ressursar til innovasjonsretta verksemd. Arbeid med innovasjon og nyskaping skal 78 

vere ein del av dei fagleg tilsette si arbeidstid. 79 
  80 
 81 

Innovasjon i samarbeid med arbeids- og næringsliv 82 

NTNU ønskjer å styrke langsiktig samarbeid med etablert næringsliv og offentleg 83 
sektor for å betre omstillingsevna i arbeidslivet. Alle studentar ved NTNU bør ha ei 84 
form for arbeidserfaring i løpet av sine studieløp, derunder at studiepoenggivande 85 

praksis bør etablerast der det er hensiktsmessig. NTNU skal saman med relevante 86 
aktørar arbeide for å etablere og drifte traineeordningar og liknande. 87 
  88 

NTNU må kunne dokumentere interaksjonar mellom alle studieprogram og nærings-/ 89 

arbeidsliv kvart studieår. Det bør i større grad leggast til rette for at store 90 
studentoppgåver kan gjerast i samarbeid med eksterne partnarar, eller på oppdrag frå 91 
NTNU. 92 
  93 

Møteplassar mellom tilsette, studentar og eksterne er viktig for å legge til rette for 94 

samarbeid og samhandling. Både fysiske og digitale møteplassar må prioriterast.  95 
 96 



 
  
Møtedato: 12.04.2017 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 10/18  Valg til Velferdstinget 
 

_______________________________________________________________________ 
Vedlegg 
Mandatet til Velferdstinget 
 

 
Forkortelser 
VT – Velferdstinget 
STi – Studenttinget NTNU 
Sit – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
AU – Arbeidsutvalg 
DMMH- Dronning Mauds Minne Høgskole 
_____________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 
Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har fått delegert ansvar for oppfølging 1 

av studentvelferden fra Studenttinget NTNU, Studentrådet DMMH, Trondheim 2 

Juridiske Studenters Forening (TJ§F), Høgskolen Kristiania, Fagskolen Innlandet og 3 

BI Studentersamfunn (BIS). NTNU har 12 av de 18 representantene som sitter i VT.  4 

 5 

VT konsentrerer sitt arbeid om Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og 6 

Trondheim (Sit), og jobber for at tilbudet til studentene blir tilrettelagt på en best mulig 7 

måte. VT jobber også lokalt med velferdspolitikk for studenter i samråd med de ulike 8 

eierorganene, og bistår med kompetanse til eierorganene i nasjonale saker 9 

vedrørende velferdspolitikk. VT har møter en gang i måneden, samt seminar både 10 

høst og vår.  11 

 12 

Saksbehandlers vurdering 13 

Et år i VT er en ypperlig mulighet til å påvirke studiehverdagen til studentene i 14 

Trondheim. VT bestemmer direkte hvordan en stor del av semesteravgiften skal 15 

benyttes, og over de delene av Samskipnadens virksomhet som betales av 16 

semesteravgiften. De velger også studentene som sitter i styrene i Sit, og de tas med 17 

på råd om hvilke andre tjenester Sit skal tilby studentene.  18 

 19 

VT er ulikt STi ved at sakene som tas opp er mer konkrete og at de raskere får 20 

betydning for studentene, noe som gjør arbeidet i VT til spennende og engasjerende 21 

for alle. 22 

 23 

Som i Studenttinget velger også VT egen ledelse (leder og to nestledere) og tre AU-24 

medlemmer blant sine faste medlemmer. AU-medlemmenes ansvarsområder er 25 

velferd, bolig og idrett.  26 

 27 



 

05.04.2018 2 
 

 

2  

For å sikre representasjon på alle Velferdstingets møter, skal Studenttinget i tillegg til 28 

12 faste representanter også velge 12 vara for perioden 2018/2019. 29 

Vararepresentanter kan suppleres av Studenttingets AU ved behov. 30 

Arbeidsutvalgets innstilling 31 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 32 

 33 



Vedtatt av alle eierorgan, gjeldende februar 2016 

 
 

 
Postadresse: Alfred Getz vei 3 – Gløshaugen, 7491 Trondheim 

Besøksadresse: ”Stripa”, Kolbjørn Hejes vei 4 – Gløshaugen.  Tlf. 73 59 74 75 
www.velferdstinget.no 

 
Mandat for 

VELFERDSTINGET 
 

 

Velferdstinget (VT) skal ha følgende sammensetning: 

 

• 12 representanter valgt fra Studenttinget NTNU 

• 1 representant valgt fra Studentparlamentet DMMH 

• 1 representant valgt fra Trondheim Juridiske Studenters Forening FU 

• 1 representant valgt fra BI Studentersamfunn 

• 1 representant valgt fra Studentunionen HK 

• 1 representant valgt av Velferdsutvalget i Ålesund 

• 1 representant valgt av Velferdsutvalget i Gjøvik 

 

Velferdstinget konstituerer seg selv. Eierorganene forbeholder seg retten til å ha hver sin 

observatør til stede ved arbeidsutvalgets møter. 

 

Velferdstingets møter skal være åpne for alle, men kan i særskilte tilfeller lukkes. 

Eierorganene forbeholder seg i slike tilfeller retten til å ha en representant til stede under 

forhandlingene om møtet skal lukkes. 

 

Velferdstinget er i alle saker selvstendig og politisk uavhengig av eierorganene, og er 

ansvarlig for å forvalte de ressurser som er tilgjengelig. Velferdstinget vedtar selv sine 

vedtekter og er ansvarlig for tilstrekkelig bekjentgjøring og rekruttering til valg. Dette 

arbeidet kan skje i samarbeid med eierorganene. 

 

Ansvarsområde 
Velferdstinget har det overordnede ansvaret for å forvalte studentenes innflytelse over 

studentvelferden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.  Førsteprioritet skal alltid være saker som 

omhandler Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (Sit) sin studentrettede 

virksomhet. 

 

Velferdstinget er delegert retten til å velge og tilbakekalle representanter og 

vararepresentanter til konsernstyret i Sit i tråd med "Lov om studentsamskipnader".  

 

I saker som ikke kan kobles direkte opp mot Sits virksomhet, eller i saker der det er uklart om 

saken tilfaller Velferdstinget eller eierorganene, skal Velferdstingets deltagelse gjøres i 

samråd med eierorganene.  

 



Vedtatt av alle eierorgan, gjeldende februar 2016 

 
 

 
Postadresse: Alfred Getz vei 3 – Gløshaugen, 7491 Trondheim 

Besøksadresse: ”Stripa”, Kolbjørn Hejes vei 4 – Gløshaugen.  Tlf. 73 59 74 75 
www.velferdstinget.no 

Eierorganene har rett til å delegere andre ansvarsområder til Velferdstinget dersom det er 

hensiktsmessig. Eierorganene skal ta Velferdstingets synspunkter i betraktning før en slik 

beslutning fattes. 
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Begrep  20 

Større studentoppgåve – Prosjekt-, master- og bacheloroppgåver21 

 22 

 23 

Bakgrunn for saka 24 

 25 

Per dags dato er det ingen overordna retningslinjer ved NTNU som seier noko om 26 

ansvars- og rollefordelinga ved gjennomføring av større studentarbeid eller -27 

oppgåver på NTNU. Dette gjeld vanlegvis ikkje masteroppgåva, som har eigne 28 

retningslinjer, men arbeid i emne med større sjølvstendig studentarbeid på eit 29 

minimum antall studiepoeng. Eit døme på dette er prosjektoppgåva som er del av 30 

fordjupningsordninga på sivilingeniørstudiet, eller bacheloroppgåva på studier som 31 

gir bachelorgrad.  32 

 33 

For sivilingeniørstudiet er det FUS som koordinerer og vidareutviklar dei ulike 34 

utdanningane der. Døme på dette er strenge retningslinjer for både gjennomføring av 35 

masteroppgåva og fordjupingsordninga. Sakshandsamar har saman med leiar i FUS 36 

starta ein prosess der målet er å utarbeide retningslinjer for prosjektoppgåva basert 37 

på dei som i dag finst for masteroppgåva på sivilingeniørstudiet. 38 
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 39 

Bacheloroppgåver og prosjektoppgåver har veldig lokale retningslinjer som varierer 40 

frå korleis rettleiar strukturerer oppgåva og heilt opp til institutt for korleis 41 

gjennomføringa gitt ut over visse grunnleggande rammer skal vere. Alle større 42 

oppgåver burde ha retningslinjer som seier noko om forholdet mellom student, 43 

rettleiar og institutt.  44 

 45 

 46 

Sakshandsamar si vurdering 47 

 48 

NTNU er ein samansett organisasjon, med ulike fakultet, institutt og studieprogram 49 

som har forskjellig praksis og framgangsmåtar. Dette betyr ulike 50 

gruppesamansetningar, arbeidsmetoder, tradisjonar, lokale retningslinjer og krav. For 51 

å skape eit betre læringsmiljø meiner sakshandsamar at retningslinjer for 52 

gjennomføring av større studentoppgåver skal eksistere sentralt, og legge eit 53 

minimumskrav for rettleiing og gjennomføring. 54 

 55 

For 5-årige sivilingeniørprogram kan ein i fordjupingsordninga fortrinnsvis ha eit 56 

prosjekt på 15 stp., eller 7.5 stp. Dette gjeld òg for 2-årige masterprogram. Akkurat 57 

desse retningslinjene handler først og fremst om korleis fakulteta skal organisere 58 

fordjupingordninga for sine relevante studieprogram.  59 

 60 

I dokumentet som beskriver ansvars- og rollefordelinga ved gjennomføring av 61 

masteroppgåva for siv.ing.-studier (sjå vedlegg) har sakshandsamar trekt ut fleire 62 

punkt som underteikna meiner er viktige for denne saka. Sakshandsamar vil 63 

poengtere at desse utvalde punkta kan betraktast som universelle fellesnemnarar 64 

som må stå til grunn ved gjennomføringa av alle større studentoppgåver. 65 

 66 

Studenten har mellom anna ansvar for å 67 

● Avtale første rettleiingstidspunkt. 68 

● Avklare med rettleiar kor ofte og korleis rettleiing skal finne stad, og dertil kor 69 

tilgjengeleg rettleiar skal vere for studenten. 70 

● Utarbeide ein fremdriftsplan for arbeidet i samråd med rettleiar. 71 

● Halde oversikt over talet på brukte rettleiingstimar. 72 

● Gi rettleiar naudsynt skriftleg materiale i god tid før rettleiing skal finne stad. 73 

 74 

Rettleiar har mellom anna ansvar for å: 75 

● Avklare forventningar om rettleiingsforholdet og korleis rettleiing skal føregå, 76 

herunder kva som kan forventast av medrettleiarar. 77 

● Gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling, herunder 78 

sørge for at oppgåva er formulert og tilrettelagt slik at studenten skal kunne 79 

avslutte arbeidet og levere svar på oppgåva innan tidsfristen. 80 

● Gi hjelp til orientering i faglitteraturen. 81 
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● Drøfte opplegg for skriftleg utforming av masteroppgåva. 82 

● Halde seg orientert om progresjon i studenten sitt arbeid. 83 

● Saman med studenten halde oversikt over framdrifta til studenten og oversikt 84 

over talet på brukte rettleiingstimar. 85 

● Følgje opp studenten sett opp mot framdriftsplanen, og kontakte studenten 86 

dersom det er behov for det. 87 

 88 

Instituttleiar har mellom anna ansvar for å: 89 

● Syte for at studentane for informasjon om moglege masteroppgåver og 90 

rettleiarar innanfor studieprogrammet, og korleis studenten skal gå fram for å 91 

finne en rettleiar. 92 

● Syte for at studenten får oppnemnt rettleiar(ar). 93 

● Inngå avtale med anna institutt, fakultet eller institusjon dersom ein 94 

medrettleiar har blitt oppnemnt. 95 

 96 

Formålet med det vedlagte dokumentet er å først og fremst regulere 97 

rettleiingsforholdet og framdrifta gjennom arbeidet av oppgåva. Alle studentar som 98 

arbeider med ei masteroppgåve har krav på jamnleg, fagleg rettleiing. Minimum tal 99 

på rettleiingstimar blir angitt normert ved fakultetet, med eventuelle instituttspesifikke 100 

ordningar for vekting av kontakttid, og dertil for- og etterarbeid knytt til rettleiinga. På 101 

til dømes IFY er dette talet satt til 25 rettleiingstimar per 30 stp. 102 

 103 

Det burde vere liknande retningslinjer for bachelor-, master- og prosjektoppgåver, òg 104 

utanfor siv.ing.-studia. I dag varierer dei frå institutt til institutt, og dertil studieprogram 105 

til studieprogram. Nokre får rettleiing kvar veke, andre får det sjeldnare. Alle 106 

studentar bør behandlast likt når dei blir sette i relativt like arbeidssituasjonar. Difor 107 

må det vere grunnleggande retningslinjer som set minimumskrav. Sjølv om 108 

studenten er i fokus og har hovudansvaret for framdrift og innhald i oppgåva burde 109 

òg rettleiar ha visse faste ansvarsområde som det er rimelig å kreve, på linje med ei 110 

masteroppgåve, men ikkje like omfattande. 111 

 112 

Det kan vere vanskeleg å finne ein slags standard for dette på heile NTNU dersom 113 

lista med krav er for høg. Difor burde Studenttinget i første omgang fokusere på å få 114 

gode ordningar for større studentoppgåver. Etter at det er på plass burde det vere 115 

mogleg å sjå meir på andre emne som er prosjektbaserte. 116 

 117 

 118 

Sakshandsamar si innstilling 119 

 120 

Studenttinget NTNU meiner: 121 

● at det skal være sentrale retningslinjer for større studentoppgåver som 122 

definerer plikter og rettigheiter for student, rettleiar og institutt. Instituttleiinga 123 
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og instituttillitsvalte skal saman avtale kva emne dei sentrale retningslinjene 124 

skal gjelde for. 125 

● at studentane skal bli gjort kjente med retningslinjene ved oppmelding til ei 126 

større studentoppgåve eller emne ved starten av semesteret.  127 

● at det skal gjennomførast eit minimum antall rettleiingstimar per studiepoeng. 128 

● at Studenttinget sitt arbeidsutval skal utarbeide grunnleggande retningslinjer 129 

som famner om og stiller minimumskrav for slike typer større studentarbeid, og 130 

legge det fram for NTNU sentralt i UU og eventuelt andre relevante fora.  131 
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Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Seniorrådgiver

7491 Trondheim E-post: Hovedbygget + 47 73 59 52 00 Åge Søsveen

Høgskoleringen 1 Telefaks

http://www.ntnu.no/studieavd Gløshaugen + 47 Tlf: + 47 73 59 37 01

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Notat

Til: Høringsinstansene for veiledning på masteroppgave i sivilingeniørutdanningen

Fra: FUS

Signatur: Mads Nygård/sign

Ansvars- og rollefordeling ved gjennomføring av masteroppgaven

1. Ansvarsforhold - rettigheter og plikter
Studenten har hovedansvaret for framdrift og innhold i oppgaven, og for det endelige produktet som 
leveres. Veiledning tar hovedsakelig utgangspunkt i skriftlig materiale fra studenten. Det innebærer:
Det er studentens ansvar å

- avtale første veiledningstidspunkt
- evt. foreta risikovurdering av prosjektarbeidet i samråd med veileder i tråd med NTNUs og 

fakultetsspesifikke retningslinjer for dette
- avklare med veileder hvor ofte og hvordan veiledning skal finne sted, samt hvor tilgjengelig 

veileder skal vare for studenten
- utarbeide en fremdriftsplan for arbeidet i samråd med veileder
- sammen med veileder holde oversikt over antall brukte veiledningstimer
- gi veileder nødvendig skriftlig materiale i rimelig tid for veiledning skal finne sted
- holde veileder/instituttet orientert om fremdriften i arbeidet med masteroppgaven
- søke om endringer i avtalen på eget skjema iht. NTNUs studieforskrift, utfyllende 

bestemmelser og evt. fakultetsspesifikke regler
- skriftlig melde fra til veileder og institutt dersom han/ hun avbryter studiet

Det er veileders ansvar å
- fylle ut avtaleskjema sammen med studenten
- avklare forventninger om veiledningsforholdet og hvordan veiledning skal foregå, herunder 

hva som kan forventes av medveiledere
- orientere studenten om aktuelle forskningsetiske retningslinjer, 

http:/fwww.ntnu.no/etikkportalen
- sørge for at det søkes om nødvendige godkjenninger (etikk, personvernhensyn)
- gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling, herunder sørge for at 

oppgaven er formulert og tilrettelagt slik at studenten skal kunne avslutte arbeidet og levere 
besvarelsen innen tidsfristen

- påse for at studenten evt. foretar risikovurdering av prosjektet iht. NTNUs og fakultetsspesifikke 
retningslinjer for dette

- gi hjelp til orientering i faglitteraturen
- vurdere metodiske fremgangsmåter og kvaliteter
- drøfte resultater og tolking av disse
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- drøfte opplegg for den skriftlige utformingen av masteroppgaven
- holde seg orientert om progresjon i studentens arbeid
- sammen med studenten holde oversikt over studentens framdrift og oversikt over antall brukte

veiledningstimer
- følge opp studenten i forhold til framdriftsplanen, og kontakte studenten dersom det er behov 

for det

Det er instituttleders ansvar å
- sørge for at studentene får informasjon om mulige masteroppgaver og veiledere innenfor 

studieprogrammet, og om hvordan studenten skal gå fram for å finne en veileder.
- sørge for at studenten får oppnevnt veileder(e).
- sørge for at denne avtalen blir inngått
- informere om veiledernes rolle som arbeidsansvarlig for studenten og hva dette betyr i forhold til HMS 

og gjennomføring av risikovurdering
- vurdere eventuelt å oppnevne en ny veileder dersom studenten og/eller veileder ber seg løst 

fra veilederavtalen På dette grunnlaget kan begge parter be om å bli løst fra veilednings-
avtalen, og studenten kan be om å få oppnevnt en ny veileder. Instituttleder har ansvaret for å 
oppnevne ny veileder.

- gi studenten beskjed når veiledningsforholdet opphører
- informere veiledere om ansvaret for å ivareta forskningsetiske forhold, personvernhensyn og

veiledningsetiske hensyn. For etiske retningslinjer i veiledningsforholdet, se
http://www.admin.uio.no/opa/ps/etiske retningslinier.html

- inngå avtale med annet institutt/ fakultet/institusjon dersom det er oppnevnt medveileder

2. Rammer
2.1 Hva avtalen omfatter
Denne avtalen regulerer først og fremst veiledningsforholdet og innebærer at rett til veiledning 
opphører etter avtalens utløp dersom ikke annet er avtalt.

Masterstudiet og arbeidet med masteroppgaven er regulert av Universitets- og høgskoleloven, 
NTNUs studieforskrift, Utfyllende regler til studieforskriften, og gjeldende studieplan for 
masterprogrammet. Det følgende er eksempler på forhold som ikke omfattes av denne avtalen:

- Permisjoner (NTNU5 studieforskrift, § 7)
- Deltidsstudier (NTNU5 studieforskrift, § 8)
- Sensur og klagerett (NTNU5 studieforskrift, § 42)
- Gjentak av masteroppgaven (NTNU5 studieforskrift, § 31)

Søknad om utsettelse, permisjoner, deltidsstudier og gjentak av masteroppgaven gjøres i eget brev til 
ansvarlig fakultet.

2.2 Veiledning
Avtalen forplikter både studenten og hovedveileder å ta initiativ til veiledning. Studenten har 
hovedansvaret for å ta kontakt første gang etter semesterstart. Hvis studentene ikke tar kontakt med 
institutt/hovedveileder i løpet av et semester, plikter instituttet å kontakte studenten. Hvis ikke 
instituttet oppnår kontakt, resulterer dette i at studenten ikke lenger har krav på veiledning, og at 
veileder ikke lenger er forpliktet til å veilede studenten. Dette medfører at avtalen oppheves. 
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Fakultetet kan i slike tilfeller avslutte studentens studierett ved studieprogrammet i henhold til §4-3, 
§4-5 og § 6 i NTNUs studieforskrift.

Alle studenter som utfører en masteroppgave, har krav på jevnlig å få faglig veiledning (med de 
begrensninger som fremgår av pkt. 2.1). Det skal framgå av emnebeskrivelsen for masteroppgaven 
hvor mye veiledning som kan forventes (minimum angis normert veiledningstid ved fakultetet med 
evt. instituttvise ordninger for vekting av kontakttid og for- og etterarbeid). Veiledning ut over dette 
er et tilbud til studenten. Utover angitt normert veiledningstid forventes det at studenten arbeider 
selvstendig.

2.3 Studierett
Studieretten på studieprogrammet reguleres av NTNUs studieforskrift § 4-3, §4-5 og § 6, samt 
utfyllende regler til studieforskriften. Studenten plikter å registrere seg hvert semester innen 
gjeldende frister for registrering for at studentrettighetene skal opprettholdes. Registrering forutsetter 
at semesteravgiften er betalt.

2.4 Innlevering
Masteroppgaven skal innleveres etter gjeldende regler og ordninger ved fakultetet og instituttet, og 
innen angitt frist i veiledningsavtalen. 

I hht. Utfyllende regler til Studieforskriten for teknologistudiet/sivilingeniørstudiets § 20.3.5, strek-
punkt 2, kan studenten søke om utvidet tid til masteroppgaven dersom sykdom eller andre tvingende 
grunner fører til forsinkelse. Bestemmelsen i Universitets- og høyskolelovens § 4.3 (5) om tilrette-
legging for studenter med spesielle behov vurderes å være ivaretatt under denne bestemmelsen.

Søknad om utsettelse gjøres i henhold til gjeldene regler i NTNUs studieforskrift og utfyllende regler 
til studieforskriften.

Hvis ikke masteroppgaven leveres innen angitt frist, betraktes dette som ikke levert besvarelse, og 
betraktes som stryk på masteroppgaven som angis med karakter F. Gjentak av masteroppgave ved 
stryk reguleres av §31 i NTNUs studieforskrift og utfyllende regler til studieforskriften.
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Vedlegg 
Vedlegg 1 – Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen til Studenttinget NTNU 
 
Forkortelser 
STi – Studenttinget 
AU – Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saka 
I Studenttinget sitt reglement står det at det skal vere ein kontrollkomité, og at denne 1 

skal vere Studenttinget sitt kontrollorgan. Det er vedteke ein arbeidsinstruks for 2 

kontrollkomiteen. 3 

Valperioden er på eitt – 1 – år. 4 

Ingen av medlemma i kontrollkomiteen kan vere representantar i Studenttinget eller i 5 

NTNU-styret. 6 

 7 

Det skal fyrst veljast ein leiar til kontrollkomiteen, og så to medlem til kontrollkomiteen 8 

i blokk. 9 

 10 

Saksbehandlaren si vurdering 11 

Det er forventa at kontrollkomiteen prioriterer å vere representert i møtene både i 12 

Arbeidsutvalet og i Studenttinget. Medlemmene i komiteen forventast å setje seg godt inn 13 

i Studenttinget sitt reglement og utfyllande reglar. Dei må også vere tilgjengelege for 14 

Arbeidsutvalet og Studenttinget dersom det er spørsmål om tolking av desse. 15 

 16 

Det er allereie 2 medlemmer i Kontrollkomiteen, men det er ynskje om å supplere inn 1 17 

medlem til. 18 

 19 

Arbeidsutvalet si innstilling 20 

Arbeidsutvalet innstiller ikkje i personval. 21 
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Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen 

til Studenttinget NTNU 
Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU 03.02.97 

Siste endringer ble gjort på STi-møte den 13.03.03 
 
 
Fravikelighet 
Denne arbeidsinstruks viker for Reglement for Studenttinget NTNU og Forretningsorden 
for Studenttinget NTNU. 
 
Sammensetning 
Kontrollkomiteen har 3 medlemmer, hvorav en leder, som ikke kan være representanter 
i STi eller Styret. 
 
Myndighetsområde 
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. 
 
Kontrollkomiteen skal: 

 Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter, 
retningslinjer og arbeidsprogrammet til STi. 

 Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt. Med rammene 
menes arbeidsprogram, møteprotokoll og budsjett som gjelder for studentene 
ved NTNU. 

 Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter 
forespørsel fra STi eller arbeidsutvalget. 

 Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en 
støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget. 

 
Valg 
Representantene i Kontrollkomiteen har en valgperiode på 1 år. Leder i komiteen velges 
ved separat valg. 
 
Endringer i arbeidsinstruksen 
Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen vedtas av STi med simpelt flertall blant de 
tilstedeværende representantene. Forslag til endringer behandles av arbeidsutvalget og 
vedtas av STi.  


