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Samlevedtak Høsten 2017 
 
 

Studenttingsmøte 08/17 Torsdag 14. september 
 

STi-sak 36/17 Supplering av varaliste til Studenttinget 
 

Vedtak: 
Kristoffer Almaas ble valgt inn som fast representant fra Gjøvik 
Christopher Cox ble valgt inn som 1. vara fra Gjøvik 
 
 

STi-sak 31/17 Supplering til Velferdstinget 
 

Vedtak: 
Adrian Heyerdahl ble valgt inn som fast representant til Velferdstinget ved 
akklamasjon. 
 

STi-sak 30/17 Innmelding i LNUs 2250-nettverk 
 

Vedtak: 
«Studenttinget NTNU ønsker å melde seg inn i LNU sitt 2250-nettverk».  

 

STi-sak 32/17 Prinsipper for samarbeid i folkerettsbrytende stater 
 

Vedtak: 
«Saken er utsatt og blir tatt opp på neste STi-møte» 
 

STi-sak 33/17 Supplering av studentrepresentanter i FUI 
 

Vedtak: 
«Ada Therese Haugen ble supplert inn i FUI ved akklamasjon» 
 

STi-sak 34/17 Fagleg oppfølging med digitale hjelpemidler 
 

Vedtak: 
«Studenttinget NTNU meiner at: 

 NTNU skal utvide bruken av digitale verktøy for rettleiing og oppfølging. Digital 
rettleiing skal vere komplementær, og heve kvaliteten på den fysiske 
rettleiinga. 

 NTNU skal ha høge krav til fagleg tilsette sin kompetanse om bruk av digitale 
verktøy for rettleiing og oppfølging. 
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 NTNU bør lyse ut studentoppgåver for å støtte utviklinga av system for digital 
rettleiing og oppfølging. 

 NTNU må samordne rutinar for både digital og fysisk rettleiing og oppfølging 
slik at alle studentar får like gode føresetnader for fagleg utvikling.  

 NTNU-IT må få på plass eit rammeverk for studentdrive systemutvikling, slik at 
det blir enklare å integrere nye løysingar. 

 

STi-sak 35/17 Forslag til forbud mot heldekkende ansiktsplagg 
 

Vedtak: 
«Studenttinget mener at: 

 Et generelt forbud mot heldekkende ansiktsplagg i høyere utdanning må ikke 
innføres. 

 Et eventuelt forbud mot heldekkende ansiktsplagg eller andre personlige 
symboler på emner eller studieprogram må ha en sterk faglig begrunnelse. 

 Eventuelle lokale forbud skal informeres tydelig om i god tid før opptak og 
studiestart. 

 Et slikt forbud vil undergrave universitetet sin rolle som utdanningsinstitusjon, 
og sted for å akademisk prøve et mangfold av meninger opp mot hverandre 

 NTNU skal romme et likestilt mangfold av meninger, seksuell orientering, tro 
og funksjon, og legge til rette for at alle studentgrupper kan gjennomføre sin 
utdanning» 

 

 
Studenttingsmøte 09/17 Torsdag 5. oktober 
 

Sti-sak 36/17  Supplering av varaliste til Studenttinget 
 
Vedtak: 
Følgende velges til vara i Studenttinget: 
1.vara Håkon Kvamme 
2. vara Karoline Bank 
 
 

Sti-sak 39/17 Valg av studentrepresentanter i styret til program 
for anvendt etikk 
 
Vedtak: 
Boje Ellingsæter og Marius Grindflek velges til styret for program for anvendt etikk 
ved akklamasjon. 
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Sti-sak 32/17  Prinsipper for samarbeid i folkerettsbrytende stater 
 
 
Vedtak: 

Studenttinget mener at: 
● Der NTNU har samarbeid med institusjoner i stater som er ansvarlige for alvorlige 

folkerettsbrudd, skal NTNU være forpliktet til å starte dialog med institusjonen om 
uretten som skjer. 

 
● NTNU skal utarbeide konkrete retningslinjer for hvordan dialogen med institusjoner 

i stater som bidrar til alvorlige folkerettsbrudd skal foregå og hva den bør omfatte. 
 

 NTNU skal ikke være involvert i samarbeid som; legitimerer, fører-, eller bidrar 
til brudd på folkeretten. Dersom NTNU er involvert i slikt samarbeid i dag, skal 
samarbeidet avsluttes. 

 
● NTNUs etiske retningslinjer skal bidra til å veilede ansatte der samarbeid bidrar til 

alvorlige folkerettsbrudd.  
 

● Akademisk boikott av alle institusjoner i en stat ikke er et godt virkemiddel for å 
bidra til å få slutt på alvorlige folkerettsbrudd.  

 
● NTNUs visjon Kunnskap for en bedre verden gjør at universitetet må ha en bevisst 

politikk for hva dets samarbeid kan medføre av både positive og negative 
konsekvenser. 

 
 
Sti-sak 40/17  Faglig tilhørighet 
 
Vedtak: 

Studenttinget mener at:  

 NTNU må prioritere å utvikle identitetsskapende arealer. Alle lokale studenter 
skal ha et ha et slikt areal i umiddelbar nærhet til sitt respektive fagmiljø. 

 NTNU må nedprioritere bygging av åpne kontorlandskap for ansatte. 
Tradisjonelle kontorer fremmer et bedre arbeids- og læringsmiljø, hvor dialog 
mellom studenter og fagmiljø kan foregå i trygge omgivelser, slik at hver 
enkelt student synliggjøres 

● NTNU må prioritere læringsareal som tilrettelegger for flerbruk og alternative 

undervisningsmetoder. Kapasiteten må utnyttes til andre formål når det ikke 

brukes til læring og undervisning.  
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● NTNU må legge opp til at det prioriteres ressurser tidlig i studiet for å bedre 

oppfølgingen og hindre frafall. 

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

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

● NTNU skal sørge for tilhørighetsskapende aktivitet og samhandling i 

introduserende emner i alle studieprogram.   

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

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

må også informeres tilstrekkelig om studie- og arbeidsmuligheter innenfor 

forskning og formidling i akademia. 

● NTNU skal sikre sine studenter og ansatte et godt inneklima og fysisk 
arbeidsmiljø. 

 
 
 
Sti-sak 38/17  Diskusjonssak om berekraft 
 
Vedtak: 

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 

 
 

Studenttingsmøte 10/17  Torsdag 26. oktober 
 
Sti-sak 42/17  Innstilling på student til skikketheitsnemda 
 
Vedtak: 

Studenttinget innstiller på følgende til skikkethetsnemda: 
1. Siri Eskeland 
2. Marianne Rostad Kvam 
3. Anders Hagen Jarmund 

 
 
Sti-sak 43/17  Resolusjon: Tiltak om frafall i høyere 
utdanning 
 
Vedtak: 

Saken sendes tilbake til AU for videre bearbeidelse. 

 
Sti-sak 41/17  Positiv særbehandling 
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Vedtak: 
Studenttinget diskuterer saken. 

 
 
Sti-sak 38/17  Bærekraftspolitisk plattform 
 
Vedtak: 
Saken blir sendt tilbake til arbeidsutvalget for videre bearbeiding. 
 
 
 

Studenttingsmøte 11/17 Torsdag 23. november 
 
17.30 Besøk av Lasse Brurok fra Bookis. 
 
Etter at Lasse Brurok fra Bookis hadde presentert seg og Bookis, hadde det ikke 
kommet nok representanter til at Studenttinget var vedtaksdyktige. Leder lurte på om 
de rundt bordet ønsket å diskutere sakene og komme med innspill til AU, men det var 
ikke ønske om det. 
Arbeidsutvalget vil sende ut en mail i neste uke angående hvordan de ønsker å gjøre 
det med valgene som skulle ha vært tatt på dette møtet. 
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