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Samlevedtak våren 2017 
 

Studenttingsmøte 01/17 Torsdag 24.november 
 

STi-sak 01/17 Valg av leder til Studenttinget NTNU 
 
Votering: Det ble avgitt 25 gyldige stemmer i valget, dette gir et valgtall på 12,51, 
noe som innebærer at man behøver 13 stemmer for å bli valgt. 
I første valgrunde oppnådde ingen av kandidatene valgtallet, og Lars ble strøket. 
Marte og Magnus gikk videre til valgrunde nr 2. I valgrunde nr 2 oppnådde 1 av 
kandidatene valgtallet og Marte Øien ble valgt til leder av Studenttinget 2017. 
 
Vedtak: 
«Marte Øien ble valgt som leder av Studenttinget 2017» 
 

STi-sak 02/17 Valg av Arbeidsutvalg til Studenttinget NTNU 
 
Internasjonalt ansvarlig: 
Votering: 
Det ble avgitt 25 gyldige stemmer i valget, dette gir et valgtall på 12,51, noe som 
innebærer at man behøver 13 stemmer for å bli valgt. 
I første valgrunde oppnådde ingen av kandidatene valgtallet, og Amal ble strøket. 
I andre valgrunde oppnådde ingen av kandidatene valgtallet, og Lars ble strøket. 
I tredje valgrunde oppnådde en av kandidatene valgtallet, og Johannes ble valgt til 
Internasjonalt ansvarlig i Studenttinget 2017. 

Vedtak: 
«Johannes Sommerset Bjartnes ble valgt til Internasjonalt ansvarlig i Studenttinget 2017» 
 
 
Læringsmiljøansvarlig: 
Votering: 
Det ble avgitt 25 gyldige stemmer i valget, dette gir et valgtall på 12,51, noe som 
innebærer at man behøver 13 stemmer for å bli valgt. 
I første valgrunde oppnådde ingen av kandidatene valgtallet, og Børre ble strøket. 
I andre valgrunde oppnådde ingen av kandidatene valgtallet, og Lars ble strøket. 
I tredje valgrunde oppnådde en av kandidatene valgtallet, og Lars Bjørnar ble valgt 
til Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Studenttinget 2017. 
 

Vedtak: 
«Lars Bjørnar Vist ble valgt til Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Studenttinget 2017» 
 
Fagpolitisk ansvarlig: 
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Votering: 
Det ble avgitt 25 gyldige stemmer i valget, dette gir et valgtall på 12,51, noe som 
innebærer at man behøver 13 stemmer for å bli valgt. 
I første valgrunde oppnådde en av kandidatene valgtallet, og Magnus ble valgt til 

Fagpolitisk ansvarlig i Studenttinget 2017. 

 

Vedtak: 
«Magnus Johannesen ble valgt til Fagpolitisk ansvarlig i Studenttinget 2017» 
 
Nestleder 
Votering: 
Det ble avgitt 24 stemmer, hvorav 23 var gyldige stemmer i valget, dette gir et valgtall 
på 11,51, noe som innebærer at man behøver 12 stemmer for å bli valgt. 
I første valgrunde oppnådde en av kandidatene valgtallet, og Magnus ble valgt som 
nestleder i Studenttinget 2017. 

 
Vedtak: 
«Magnus Johannesen ble valgt til nestleder i Studenttinget 2017» 
 
 

Studenttingsmøte 02/17 Torsdag 2. februar 
 
 

STi-sak 06/17 Valg av Landsmøtedelegater til Norsk 
Studentorganisasjon 
Votering 
Forslag fra Marte Øien: 
AU får fullmakt til å supplere varalista. 
Forslaget vedtas enstemmig. 
Votering skjer elektronisk. 
 
Vedtak: 
Studenttinget velger følgende som delegater til NSOs landsmøte 2017: 
Thomas Krogstad Eriksen 
Julie Heiberg 
Johannes Lorentzen 
Benjamin Gjermstad 
Elise Kaldheim 
Bendik Deraas 
Hans Peder Langbekkhei 
Amanda Klepsvik 
Astrid Østigård 
Christoffer Vikebø Nesse 
Elisa Elmies 
Felipe Fawcett 
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Fredrik Oterhals 
Håkon Noren 
Johannes Bjartnes 
Kim Allgot 
Lars Bjørnar Vist 
Magnus Bjerke 
Magnus Johannesen 
Ole-Jacob Oosterhof 
Oskar Sunde 
Ragnhild K. Dalslåen 
Tonje W. Fiskvik 
Thomas Hesselberg 
Thomas Kallevik 
Trine Øverås 

 
Følgende velges til vara: 
1. vara Mikkel Lindheim 
2. vara Philip Lautin Jackson 
3.vara Stine Nordø 
4. vara Sindre Alvsvåg 
5.vara Charlotte Teigen 
6. vara Maiken Vasset Størkersen 
 
AU får fullmakt til å supplere varalista. 
 

STi-sak 03/17 Stillingsinstrukser Studenttinget 
 
Vedtak 

Stillingsinstruks for Studenttinget NTNU 
Studenttinget NTNU (STi) fremmer studentenes interesser i alle relevante fora. Alle representantene 
har et ansvar for å fremme saker, diskutere saker med medstudenter og være aktive i offentlige 
debattfora. 
 
Studenttingets representanter 
Studenttinget er NTNUs øverste studentorgan. Det medfører et stort ansvar for representantene, som 
skal uttale seg på vegne av alle NTNUs studenter. Studenttingets representanter 

 skal fremme sine personlige kampsaker i løpet av året 

 skal få innspill fra studentene til saker som skal diskuteres i STi 

 skal møte godt forberedt til STi-møtene, for å delta i og forme debatten 

 skal bidra til profilering av valget til neste års Studentting i minst fire – 4 – timer 

 skal hjelpe til under immatrikuleringen ved behov 
 
Studenttingets ledergruppe 
Studenttingets ledergruppe består av Studenttingets arbeidsutvalg (AU), samt de studentvalgte 
medlemmene i universitetsstyret. 
Ledergruppa skal, hvis det ikke er tungtveiende grunner til fritak: 

 delta på alle STi-møter 

 delta på alle AU-møter 

 delta på alle ledergruppemøter 
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 delta og bidra på Studenttingets seminarer 

 delta på ledergruppas overlappseminarer 

 delta på immatrikuleringen 

 delta under valgukene 
Deltagelse på AU- og ledergruppemøter kan gjøres ved digitalt oppmøte.  
 
Ledergruppa har i fellesskap ansvar for 

 å ha god kontakt med resten av studentdemokratiet ved NTNU. 

 å ha god kontakt med linjeforeninger og andre relevante studentorganisasjoner. 
 
Ledergruppa oppnevner studentenes valgstyre.  
 
Arbeidsutvalget (AU) 
Arbeidsutvalget har som oppgave å representere Studenttinget mellom møtene, og har et særlig 
ansvar for å fremme og gjennomføre Studenttingets politikk. AU er bundet av Studenttingets vedtak. 

 AU skal innstille i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget. 

 AU skal ha oversikt over Studenttingets politikk i aktuelle saker, og sørge for at den er relevant 
og oppdatert. 

 AU oppnevner vara ved behov.  
 
Leder 
Leder har det overordnede ansvaret for Studenttinget. Leder har et særskilt ansvar for å ivareta 
Studenttingets relasjoner med eksterne parter. 
Det er leders ansvar at alle relevante råd og utvalg følges opp, og leder kan delegere arbeidsutvalgets 
deltagelse i disse. Dersom ikke annet blir bestemt skal leder møte i: 

 NTNUs dekanmøte 

 Læringsmiljøutvalgets arbeidsutvalg 

 Trondheim Studentråd 

 Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 

 Trondheim kommunes plangruppe 

 Fakultetsforum 
Leder 

 har ansvar for å ivareta Studenttingets kontakt med NSO. 

 har ansvar for å ivareta samarbeidet med andre institusjoners studentdemokratier. 

 har ansvar for Studenttingets økonomi. 

 har personalansvar for Studenttingets ansatte og ledergruppa. 

 har ansvar for langsiktig planlegging og erfaringsoverføring til neste Studentting. 

 skal sørge for god kontakt med media, og bistå både Studenttingets representanter og 
ledergruppe til å fremme saker i det offentlige rom. 

 uttaler seg på vegne av Studenttinget NTNU. 
 
Nestleder 
Nestleder velges blant arbeidsutvalgets øvrige medlemmer, og skal være leders stedfortreder ved 
behov, og møter fast i NTNUs dekanmøte. 
Nestleder har et særskilt ansvar for 

 å bistå leder i behandling av personalsaker. 

 å delegere arbeidsoppgaver internt i AU i samråd med leder. 

 i samråd med leder holde tett kontakt med Velferdstinget. 
 
Fagpolitisk ansvarlig 
Fagpolitisk ansvarlig har ansvar for Studenttingets utdanningspolitikk, forskningspolitikk og oppfølging 
av kvalitetsarbeidet ved universitetet. Fagpolitisk ansvarlig skal 
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 sitte i Utdanningsutvalget og ivareta Studenttingets kontakt med prorektor for utdanning, samt 
arrangere formøter for de fakultetstillitsvalgte og stedlige ledere før UU-møtene. 

 følge opp nasjonalt arbeid med utdanningspolitikk i samarbeid med andre institusjoners 
studentdemokratier og NSO. 

 
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har ansvar for Studenttingets læringsmiljøpolitikk, tilretteleggingsarbeid 
og likestillingsarbeid. 
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig skal 

 sitte som studentmedlem i Læringsmiljøutvalget og andre tilhørende råd. 

 holde tett kontakt med avdelingsleder ved Avdeling for utdanningskvalitet ved NTNU. 

 følge opp arbeidet med HMS og avvikssystemet ved NTNU. 

 følge opp nasjonalt arbeid om læringsmiljø i samarbeid med andre institusjoners 
studentdemokratier og NSO. 

 følge opp arbeidet med regionalt rusnettverk. 
 
Internasjonalt ansvarlig 
Internasjonalt ansvarlig har ansvar for Studenttingets internasjonaliseringsstrategi, og kontakt med 
NTNUs internasjonale studenter. Internasjonalt ansvarlig har også et særskilt ansvar for formidling av 
Studenttingets arbeid og for Studenttingets nettside. Internasjonalt ansvarlig skal 

 følge opp NTNUs arbeid med internasjonalisering. 

 holde tett kontakt med seksjonsleder for Internasjonal seksjon ved NTNU. 

 sitte i styret til ISU-Trondheim. 

 holde kontakt med ISU, SAIH, ISFiT og andre internasjonale studentgrupper 

 delta på SAIHs vår- og høstsamlinger nasjonalt 

 følge opp nasjonalt arbeid med internasjonal studentpolitikk i samarbeid med andre 
institusjoners studentdemokratier og NSO. 

 
Stedlige ledere 
Stedlige ledere har ansvar for drift av det lokale studentparlamentet ved NTNU i Gjøvik og NTNU i 
Ålesund. De lokale studentparlamentene vedtar stillingsinstruks for stedlige ledere utover det som 
gjelder for Studenttingets ledergruppe. 
 
Styremedlemmene 
Studentene i universitetsstyret bistår Studenttinget i sin daglige drift. Deres arbeidsoppgaver 
innebærer blant annet å 

 arrangere relevante kurs for de fakultetstillitsvalgte. 

 samarbeide med studentmedlemmer i andre universitetsstyrer. 

 bistå arbeidsutvalget i saksbehandling til AU-møter og STi-møter. 

 arrangere formøter før universitetsstyremøtene for de fakultetstillitvalgte og stedlige lederne. 

 sitte i aktuelle råd og utvalg  

 
 

STi-sak 05/17  Valg av Kontrollkomite 
 
Vedtak: 
Astrid Østigård velges som leder av Kontrollkomiteen og Trine Øverås velges inn 
som medlem av Kontrollkomiteen ved akklamasjon 
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STi-sak 04/17 Arbeidsprogram Studenttinget 2017 
 
Vedtak: 

Arbeidsprogram for Studenttinget 2017 
Innledning 
Dette dokumentet skal danne grunnlaget for hva Studenttinget mener er viktige prioriteringer for året. 

Arbeidsprogrammet oppdaterer noen politiske områder, i tillegg til å gi Studenttinget muligheter til å 

styrke arbeidsutvalgets fokus. Det inneholder både lokale, nasjonale og internasjonale oppgaver som 

skal forsøkes løst innen året er omme.  

Utdanning 
Utdanning skal være NTNU sitt hovedfokus, da det er grunnsteinen i samfunnsansvaret til NTNU. Ved 

å drive fremtidsrettet og fremragende undervisning vil man utdanne studenter som kan drive forskning 

og nyskaping for fremtidens samfunn. Det er derfor viktig at undervisning ved NTNU er 

forskningsbasert, og drives i større grad med studentaktiv læring. Undervisning ved NTNU foregår i 

dag i alt for stor grad i form av tradisjonelle forelesninger og egenarbeid. Det bør derfor legges opp til 

et mer jevnt arbeidsbelastning der obligatoriske oppgaver er tettere på læringsmålene i faget. Ved 

stort arbeidspress er et viktig å koordinere innad i studieprogrammet så store oppgaver ikke faller i 

samme tidsrom.  

Arbeidet med faglig integrasjon er i full gang, og Studenttinget skal jobbe for at NTNU får et tydeligere 

innslag av sin teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil i alle utdanninger. Samfunnet står foran en stor 

teknologisk utvikling de nærmeste årene, og studenter fra NTNU skal være spesielt godt rustet til å 

møte disse utfordringene sammenlignet med andre institusjoner. Dette bør gjelde uavhengig av hvilket 

fagområde man tilhører.  

Som følge av det faglige integrasjonsarbeidet bør det dannes en større grad av mobilitet mellom byer 

og campus ved NTNU. Studenttinget skal jobbe for at man kan ta deler av graden sin ved andre 

campus enn der man hovedsakelig studerer.  

Studenttinget skal påse at forskrifter og gjennomføring av vurdering/eksamen og sensur, samsvarer 

med gjeldende nasjonalt regelverk. Det skal ikke foreligge generelle unntak fra regelverket, dersom 

det i særskilte tilfeller er nødvendig med avvik fra gitte frister, skal informasjon om dette gis til 

studentene.  Informasjon angående frister, rettigheter og muligheter for tilrettelegging av eksamen skal 

være lett tilgjengelig for studenter. 

 Studenttinget skal arbeide for å øke studielånet til 1,5 G. 

 NTNU skal pålegge fakultetene, instituttene og studieprogrammenes nettsider å 

inneholde samme informasjon/følge samme mal. 

 NTNU skal legge til rette for studentaktivitet som styrker faglige og sosiale aktiviteter 

ved studie, institutt og fakultet.  

Læringsmiljø 
Læringsmiljøet er sammensatt av de fysiske, psykososiale, pedagogiske, digitale og organisatoriske 

forholdene som legger til rette for den enkeltes studiesituasjon. Det er viktig at NTNU kontinuerlig 

jobber for å bedre læringsmiljøet gjennom løsninger som fremmer trivsel og tilhørighet til 

studieprogram. Studenttinget skal være en pådriver for mer studentmedvirkning slik at studentene kan 

forme sine fysiske og psykiske rammer. Studenttinget skal være med på å sette dagsorden og jevnlig 
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komme med saker angående læringsmiljøet, og på den måten sikre studentens stemme i arbeidet 

med å skape et bedre læringsmiljø på NTNU. Frafall er et stort problem i høyere utdanning og derfor 

ber studenttinget om at NTNU setter i gang tiltak for å bedre de rådgivende organene på NTNU slik at 

studentene får et mer tilpasset og helhetlig tilbud. Samtidig skal studenttinget jobbe med sosiale og 

faglige forhold som knytter studentene til studieprogrammene, instituttene, fakultetene og universitetet. 

Studenttinget mener også at ingen undervisning skal være obligatorisk så fremt det ikke er 

ferdighetstrening. Faglærer har ansvar for å legge opp så god undervisning at obligatorisk oppmøte 

ikke er nødvendig for at studentene skal møte opp. Alle studenter som har behov for det skal oppleve 

å få god tilrettelegging av både studiehverdagen sin, praksisgjennomføring og vurderingssituasjoner. 

Det er NTNU sitt ansvar å informere om slike ordninger, og å finne gode løsninger for tilrettelegging.  

 NTNU skal styrke de rådgivende organene ved NTNU slik at studentene får et mer 

helhetlig og hensiktsmessig tilbud. 

 Studenttinget skal samarbeide tett med LMU for å sikre et så godt læringsmiljø som 

overhodet mulig på NTNU 

 NTNU skal forebygge frafall ved å sette i gang konkrete tiltak for å bedre 

læringsmiljøet på universitetet.  

 NTNU skal arbeide aktivt for å styrke lovverket om læringsmiljø. Lovverket må i tillegg 

til det fysiske læringsmiljøet også omfatte det psykososiale, pedagogiske, digitale og 

organisatoriske læringsmiljøet.  

 Studenttinget skal jobbe aktivt for at studentene har tilstrekkelig kunnskap om sine 

rettigheter. 

 NTNU skal arbeide for å forberede det digitale læringsmiljøet og sørge for at de 

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

 

Praksis 
Studenttinget mener at NTNU skal ta ansvar for å finne bolig for de studentene som har praksis 

utenfor institusjonsområdet, dersom de må forlate bostedskommunen sin for å ha praksis, eller  må 

bruke mer enn én time med kollektivtransport til praksisplassen. NTNU skal sørge for at studenten får 

avklart sin boligsituasjon senest 4 uker før praksisperioden starter. Ekstern veileder skal ha minst to år 

i relevant jobb bak seg, og skal ha fått relevant kursing av institusjonen. Ved intern veiledning skal det 

være et tak på hvor mange studenter eller grupper av studenter en veileder kan ha. Samtidig skal 

NTNU legge til rette for at veileder har flest mulig grupper på samme sted, spesielt der veileder må 

reise eller overnatte. Dette vil gjøre veileders arbeid lettere, og kan føre til bedre veiledning og lavere 

kostnader. Studenttinget mener studenter skal få tilbud om særskilt praksisplass, dersom studenten 

kan påvise behov for dette. Vurdering ved praksis skal være tilrettelagt etter studentens behov og 

rettigheter. Studenttinget mener NTNU bør se på muligheter for praksis i alle studier og være en 

nasjonal pådriver for dette.  

 Studenttinget mener det er hensiktsmessig å legge til rette for arbeidserfaring i alle 

studieprogram. 

 Praksis er erfaringsbasert og obligatorisk, men krever mye av studentene og burde 

dermed tilsvare arbeidsmengden i studiepoeng deretter. 

 NTNU bør arbeide for å anerkjenne utenlandspraksis som utveksling.  
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 NTNU skal jobbe for å bedre praksisavtalene for å sikre en god praksis for den 

enkelte student.  

 Studenttinget skal arbeide for at NTNU organiserer bosted og dekker ekstra bo- og 

transportkostnader for praksisperioder.  

Skikkethet 
NTNU har flere studenter innenfor studier med skikkethetsvurdering enn noen annen institusjon i 

Norge, og bør derfor være best i klassen på behandling og oppfølging av skikkethetsreglement. 

Studenttinget skal jobbe for at tvilsmeldinger skal være anonymisert frem til det blir foretatt en særskilt 

skikkethetsvurdering.   

Studenttinget skal sørge for at NTNU aldri bruker «veiledning ut av studie». Det skal kun brukes riktige 

kanaler for å starte tettere oppfølging og veiledning. Her bør det foreligge tydelige dokumenter og 

forklaringer på hvordan prosessene fungerer, og hvem som har ansvar for hva. NTNU må ta et 

særskilt ansvar for å informere om hvordan saksgangen fungerer.  

Studenttinget skal jobbe for at kostnadsbyrden ved skikkethetsvurdering ligger på 

kunnskapsdepartementet. 

 NTNU skal ha informasjon om skikkethet lett tilgjengelig på sine nettsider, og spesielt 

innenfor det enkelte studieprogram som er innebefattet av skikkethetsvurdering. 

 Studieprogram som er innebefattet av skikkethetsvurdering skal ha obligatorisk kurs, 

der studentene orienteres om skikkethet. Kurset skal gjennomføres før første 

praksisperiode. 

 

Digitalisering 
NTNU har veldig stor utstrekning med campus i tre byer, og store avstander mellom campus internt i 

Trondheim. For å lykkes med hente ut fusjonsgevinster uten at dette går utover kjernevirksomheten 

må NTNU intensivere digitaliseringsprosessene som foregår ved institusjonen. Studenttinget mener at 

NTNU i større grad må ta i bruk de ressurser som studentene besitter. NTNU bør se på muligheter for 

å streame undervisning over flere campus, på denne måten kan en utnytte sterke fagmiljøer på tvers 

av campus på en kostnadseffektiv måte. NTNU bør se på muligheter for digital veiledning under 

prosjektoppgaver og praksis for å sikre tettere oppfølging av studenter.  

Det bør legges mer til rette for studentdrevet forskning i digitalisering av NTNU. Studentene sitter på 

mye kompetanse som kan utnyttes bedre hvis en del av undervisningsopplegg, prosjekt-, bachelor- og 

masteroppgaver er rettet mot utvikling av NTNU.  

Campus 
Hvert campus skal oppfylle studenter og ansattes arealbehov, både til fagrelaterte og sosiale behov. 

Det er også ønskelig at NTNU har et grønt og levende campus som har stor aktivitet hele døgnet. 

Læringsarealene ved NTNU skal være i tråd med målet om innovative og varierte 

undervisningsformer. Derfor er det viktig at studenttinget fremmer sin nullvisjon for bygging av 

klassiske undervisningsarealer, og ønsket om fleksible arealer som har flerbrukspotensial. 

Studenttinget skal også sikre at studentenes behov blir ivaretatt i utviklingen av alle NTNU sine 

campus.  

 Studenttinget skal ta en aktiv rolle i utviklingen av campus og i utviklingen av nye og 

eksisterende læringsarealer.  
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 Studenttinget skal være en pådriver for universell utforming slik at alle kan studere 

ved NTNU uavhengig av behov for tilrettelegging. 

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

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

til utenomfaglig studentaktivitet. 

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

eller avgjøres omdisponering av arealer. 

 

Synlighet 
Studenttinget skal jobbe tettere med Studentmediene, Studentersamfundet og studentfrivilligheten for 

øvrig, for å øke kunnskapen om, og interessen for Studenttingets arbeid.  

Studenttinget skal samarbeide med NTNU og studentrådene for å samkjøre arbeid med synlighet og 

engasjement. Dette skal danne en felles forståelse for hvordan politikk ved institusjonen kan påvirkes 

og utvikles videre.  

 Studenttinget skal jobbe for en valgoppslutning på minimum 30% for hele NTNU ved 

neste valg. 

 

Forskning og formidling 
NTNU er en stor aktør i det norske samfunnet, og har en viktig rolle for kunnskapsutvikling og 

formidling. Derfor bør NTNU jobbe aktivt for å sørge for at publisering kun skjer i kanaler som er åpne 

for allmennheten, og kan fremme samfunnsutvikling. Studenttinget skal jobbe for at NTNU publiserer i 

åpne kanaler, og at dette blir integrert i utvikling av emner som undervises ved institusjonen. NTNU 

bør i større grad inkludere studenter i forskning og forskningsprosesser. 

 

Internasjonalisering, utveksling og internasjonale 
studenter 
Studenttinget deler NTNU sin visjon om å bli et internasjonalt fremragende universitet, og ønsker økt 

satsing på internasjonalisering. NTNU har vedtatt et mål om 40% studentutveksling. Utveksling er 

viktig for kulturforståelse og respekt på tvers av landegrenser. For å oppnå dette målet er det 

avgjørende at studentene har enkel og god tilgang på informasjon og veiledning om utveksling. I alle 

studieprogram bør det være minst ett semester som er spesielt lagt til rette for utveksling. Allikevel er 

det viktig at studenten møter fleksibilitet i hos instituttets og studieprogrammet. Instituttene har et 

spesielt ansvar for å spre god informasjon om utvekslingsprosessene. Internasjonal seksjon skal ha 

ansvaret for formalitetene rundt utveksling, mens institutt og studieprogram skal ha ansvaret for gode 

og faglig sterke utvekslingsavtaler. 

NTNU skal legge til rette for gode språkkurs i forkant av utveksling, for å senke terskelen for å reise ut. 

Disse kursene burde være mulig å få godkjent som fag, og dokumenteres som språkfag ved søknad til 

utenlandske universiteter. Dokumenter som ikke er klare til tiden bør kunne ettersendes.  

Studenttinget skal sikre at internasjonale studenter får like rettigheter og forutsetninger for et godt 

studieopphold ved NTNU som studenter fra Norge. Det betyr at informasjon om studiet, samt 

undervisningsmateriell må være tilgjengelig på engelsk. Studenttinget skal arbeide for at 
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internasjonale studenter skal bli bedre integrert i både studiemiljøet og bymiljøet. NTNU og 

Studenttinget bør derfor samarbeide godt med Studentersamfundet i Trondhjem, linjeforeninger samt 

andre relevante aktører.  

Studenttinget mener det er viktig å beholde gratisprinsippet på norske universitet, også for 

internasjonale studenter. Derfor skal Studenttinget jobbe proaktivt med andre studentpolitiske aktører 

for å forhindre at studieavgift for internasjonale studenter blir en realitet etter stortingsvalget.  

 Studenttinget skal arbeide opp mot KD for å få godkjent utenlandspraksis over 

kortere perioder som utveksling.  

 

Internasjonalt samarbeid og solidaritet 
NTNU har skrevet under på avtalene “Students at risk”(StAR) og «Scholars at risk”(SAR). StAR er en 

midlertidig ordning som skal evalueres i 2017. Studenttinget mener ordningen er viktig og bør 

opprettholdes. Derfor skal Studenttinget arbeide med relevante aktører som SAIH for å overbevise 

myndighetene om at StAR videreføres som en permanent ordning.  
Studenttinget skal jobbe med NTNU for å bedre legge til rette for at studenter og vitenskapelige 

ansatte kan komme til NTNU gjennom disse programmene. Det er viktig å tilby engelskspråklige 

bachelorprogram for å tiltrekke seg studenter fra StAR. Derfor bør NTNU tilby enkelte studieprogram 

på bachelornivå på både norsk og engelsk.  

Det er viktig for Studenttinget å vise solidaritet med studentene og befolkningen for øvrig i Vest-

Sahara. Studenttinget har et erfaringssamarbeid med UESARIO, saharawienes studentunion, og bør 

fortsette med å dele erfaringer med dem. I tillegg skal Studenttinget jobbe aktivt med å belyse 

situasjonen i Vest-Sahara, og samarbeide med relevante aktører for å bedre situasjonen i det 

okkuperte landet. 

Akademisk frihet er en svært viktig sak for Studenttinget. I flere land forverres situasjonen for 

akademikere, med Tyrkia som et nært eksempel. Scholars at Risk har en viktig internasjonal rolle i å 

belyse og rapportere om tilstanden for akademisk frihet. Studenttinget skal sammen med NSO og 

andre påvirke nasjonale myndigheter til å ta opp situasjonen for akademisk frihet i internasjonale fora. 

Utdanning har en grunnleggende demokratiserende effekt. Derfor er det viktig at NTNU fortsetter 

arbeidet med publisering på open access, slik at NTNUs forskning og utdanning virkelig kan gi 

kunnskap for en bedre verden.  

FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2250 - Unge, fred og sikkerhet understreker viktigheten av unges 

deltakelse i offentlige beslutningsprosesser. Studenttinget mener det er viktig at norske myndigheter 

aktivt fremmer dette internasjonalt. Studenter og andre unges innspill er avgjørende for at man skal 

lykkes i bekjempe framveksten av voldelig ekstremisme.  

 
 

Studenttingsmøte 03/17 Torsdag 23. februar 
 

STi-sak 07/17 Supplering av varaliste til Studenttinget 
 
Votering: 
Elektronisk votering. 
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Vedtak: 
Studenttinget supplerer varalisten til Studenttinget i følgende rekkefølge: 
Eline Rødsjø 
Phrida Norhall 
Marta Ranestad 
Hans-Peder Langbekkhei 
Ole-Martin Fyen 
 
 

STi-sak 08/17 Valg til Fadderutvalget Dragvoll 2017 
 
Vedtak: 
Børre Isac L’orange velges til leder av Fadderutvalget Dragvoll 2017 ved akklamasjon. 
Arbeidsutvalget får fullmakt til å velge nestleder. 

 

STi-sak 09/17 Automatisk begrunnelse på eksamen 
 
Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 
 

STi-sak 11/17 Revidering av campuspolitisk plattform 
 
Vedtak: 
Studenttinget vedtar campuspolitisk plattform med de endringer som har kommet 
frem under møtet. 
 

Campuspolitisk plattform 
Universitetsbyene 
Studenttinget mener at NTNU skal ha en strategi for campusutvikling som fremmer byintegrering. 
Dette innebærer en sterkere sammenheng mellom by og campus, samt byenes befolkning og de som 
tilhører universitetet. Studenter, forskere, næringsliv og byens befolkning skal kunne bo, jobbe og leve 
tett på campus.  
Det skal ikke være et mål å fylle opp alle nybygg med kun det som tilhører universitetet, men legges til 
rette for at næringsliv, tjenesteleverandører og møteplasser kan etablere seg i tilknytning til, og på 
campus. Spesielt er oppstarts- og samarbeidsbedrifter aktører som bør inviteres inn i større grad. 
Slike tiltak er grunnleggende for målet om å skape et levende campus.  
NTNU skal være synlig i bybildet og en tydelig samfunnsaktør. Campus skal i sin utforming fremme 
formidling av kunnskap og forskning, spesielt mot unge. Universitetet må invitere byens befolkning inn 
i sin virksomhet gjennom åpne og sentralt plasserte arealer og møteplasser.  
Et godt samarbeid mellom universitetet, vertskommunene og samskipnaden er avgjørende for et 
levende, døgnåpent og velfungerende campus. Det må legges til rette for rask og behagelig reise til 
og fra campus. Studenttinget forventer at man strekker seg langt for å forbedre kollektivtilbudet i 
universitetsbyene og gjøre det rimelig for studenter døgnet rundt.  
NTNU og samskipnaden (Sit) har gjennom samarbeidet Study Trondheim forpliktet seg til å gi alle 
studenter et trygt og rimelig botilbud. Areal til nye studentboliger skal derfor være en viktig del av 
campusutviklingen. Disse skal i stor grad bygges sammen med resten av Campus, men der det er 
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hensiktsmessig kan studentboliger bygges ved andre sentrale områder i byen, dette vil være med på å 
gjøre studentene synlige i bybildet.  
 

En variert hverdag 
Framtidens NTNU skal ligge i verdenstoppen på variert undervisning som aktiviserer studentene, dette 
må gjenspeiles i utviklingen av NTNU sine campus.  
Studenttinget NTNU ønsker at en satsning på internasjonalisering skal gjenspeiles i NT NU sine 
arealer. Dette innebærer hensyn til mangfoldet i studentmassen med fokus på integrering og 
synlighet.  
Studenttinget har en nullvisjon for bygging av nye auditorier og forventer at det ikke bygges ett eneste 
nytt tradisjonelt auditorium. Universitet må heller bygge undervisningsrom der flere typer undervisning 
kan finne sted. Dette vil legge til rette for mer samarbeidslæring og aktiv undervisning.  
Universell utforming skal være et gjennomgående prinsipp på alle NTNU sine campus. Det skal 
tenkes at universell utforming i alle trinn i planleggings- og byggeprosesser. Det betyr for eksempel at 
hovedatkomsten til ulike arealer skal være tilgjengelig for alle. Alle undervisningsrom skal ha utstyr 
som tilrettelegger alle funksjonsnedsettelser.  
Hverdagen for studenter følger ikke normal arbeidstid, men er sammensatt og variert. Studenttinget 
krever derfor at NTNU sine studenter har adgang til alle campus og nødvendige rom døgnet rundt, 
dette innebærer at laboratorier blir tilrettelagt for egenstyrt studentvirksomhet utenom normal 
arbeidstid. En begrensning av studentenes frihet vil være en uakseptabel innskrenkning av den 
kreativiteten og tankekraften et moderne samfunn trenger. Hovedregelen på universitetet skal være 
åpenhet og fri tilgang.  
 

Studentfrivillighet og velferd  
NTNU forplikter seg gjennom samarbeidet StudyTrondheim til å tilrettelegge for en enda sterkere 
frivillighetskultur. Studentfrivilligheten er sentral i studenthverdagen på NTNU. Areal til frivilligheten 
skal fra dag en være en prioritet på linje med areal til undervisning og forskning i planlegging av 
nybygg. En levende studentfrivillighet er ingen selvfølge, men er noe universitetet og dets vertsbyer 
nyter godt av. Slikt engasjement skal være synlig i og utenfor arbeidstid, på hele campus.  
Linjeforeninger og andre studentorganisasjoner/foreninger på NTNU gjør et viktig arbeid i å skape 
sosiale og faglige arenaer og gir studentene tilhørighet til sitt fagfelt. For å drive dette arbeidet er 
foreningene helt avhengige av egne og egnede lokaler, dette er universitetets ansvar. Frivilligheten 
må involveres i å beskrive sine behov tidlig i prosessene.  
Studentidretten er en viktig del av studenthverdagen og bidrar positivt både som sosiale arenaer og 
har positiv effekt på psykisk og fysisk helse. Studenttinget mener NTNU skal stille lokaler og areal til 
studentidrett, samt legge til rette for dette i videre utvikling av campusene.  
Studenthelsen må stå sentralt på NTNU sine campus. Studenttinget mener NTNU skal utnytte 
fremtidige utbygginger til å investere i egne bygg til studentene. Disse skal samle 
studenthelsetjenester som leger, tannleger, psykologer og helsesøstre lett tilgjengelig på campus.  

Studenttinget mener alt areal disponert av studentfrivillighet, studentidrett og 
studentvelferd skal være fristasjoner. 
 

Et grønt Campus 
Studenttinget forventer at NTNU lever opp til sitt motto “Kunnskap for en bedre verden” og sitt 
satsningsområde på bærekraft i campusutviklingen. Nullutslippsbygg, som er energieffektive og 
produserer like mye energi som de forbruker er et godt bidrag i arbeidet med å redusere universitetets 
klimafotavtrykk. NTNU må ta sitt ansvar for miljøet på alvor og satse på å bygge og grønt og 
bærekraftig.  
Et grønt campus er et levende campus. Nybygg og fortetting skal ikke gjøres på en måte som 
ødelegger grønne lunger og fritidsområder. Både studentene og byens befolkning nyter godt av disse 
områdene som også er sosiale arenaer. NTNU må bygge på en måte som gjør det enklere og mer 
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attraktivt å bruke uteområder i hverdagen. Dette innebærer at fellesarealer og møteplasser ikke 
gjemmes unna, men bygges åpne og lett tilgjengelige. 
 

 
Trondheim 
Studenttinget mener at NTNU i Trondheim ved fremtidige utbygninger må trekke campus enda 
nærmere sentrum, dette innebærer bygging like sør for elveslyngen for å trekke mer av byen til 
campus. Det er viktig at det skjer en reell samling av campus som knytter de eksisterende campusene 
på Gløshaugen, Øya og Kalvskinnet sammen. En må og bygge på en slik måte at det er naturlig rom 
for byens øvrige befolkning til å ta del i aktiviteten på campus slik at campus ikke oppleves som 
utilgjengelig. Studenttinget mener Trondheim kommune skal ha fokus på byutvikling i Elgesetergate 
og på sørsiden av elveslyngen.  
 

Gjøvik 
Studenttinget mener NTNU må utvikle campus i Gjøvik i tråd med Gjøvik kommunes reguleringsplan. 
campus må utvikles med byintegrering som et prinsipp, og aksen sentrum-campus bør være 
hovedfokuset. Dette vil bidra til å knytte by og universitet tettere sammen. Studenttinget mener NTNU, 
samskipnaden og kommunen sammen må tilrettelegge for bedre kollektivtransport til og fra campus 
og steder der studentene oppholder seg. Dette vil være bysentrum, Sørbyen Studenthjem, Nordbyen 
Studenthjem og Sentrum Studenthjem.  
 

Ålesund 
Studenttinget mener NTNU må utvikle campus i Ålesund i tråd med kommunens egen 
knutepunktstrategi. Ålesund har fire definerte knutepunkt. Dette er sentrum, campus, Åse Sykehus og 
Moa, disse skal være knutepunkt for kollektivtrafikken og supplere hverandre i innhold og tilbud til 
byens innbyggere. Studenttinget forventer at kommunen legger til rette for god kollektiv 
korrespondanse mellom knutepunktene til alle døgnets tider. Studenttinget ser det som 
hensiktsmessig at NTNU og Samskipnaden fokuserer på knutepunktene campus og Sentrum i sin 
utvikling da det er her studentene i hovedsak er, disse knutepunktene må supplere hverandre i tilbud 
og fasiliteter til studentene. Det bør legges til rette for boliger, sosiale arenaer og arealer til 
studentfrivillighet i sentrum da dette tydeliggjør studentene i bybildet.  

 
 

STi-sak 12/17 Studenttingets promoteringsstrategi 
 
Vedtak: 
Studenttinget vedtar promoteringsstrategi 2017. 
 

 
Promoteringsstrategi for Studenttinget NTNU 
 
NTNU har 39700 studenter, hvorav 33500 av disse studerer i Trondheim, 3800 i 
Gjøvik og 2300 i Ålesund. Med nesten 40000 studenter å representere er synlighet 
og kommunikasjon med studentmassen viktigere enn noen gang. Det overordnede 
målet med denne strategien er at den jevne student på NTNU skal vite hva 
Studenttinget jobber med, hvordan man kan engasjere seg og hvordan 
valgprosessene er organisert. 
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Ny nettside: 
Arbeidsutvalget skal opprette en arbeidsgruppe som skal se på hvordan nettsiden til 
Studenttinget kan forbedres og komme med en bestilling til ny nettside som skal 
være oppe til semesterstart 2017. 
Nettsiden skal være universelt utformet og på den måten sikre tilgjengelighet for alle 
NTNUs studenter, på alle vanlige plattformer. Nettsiden skal også, så snart som 
mulig, være tilgjengelig på engelsk. 
 

Sosiale medier: 
Sosiale medier er den enkleste måten å nå ut til studentmassen på, derfor ønsker vi 
å ha et større fokus på hvordan vi bruker sosiale medier og hvordan disse kanalene 
kan brukes best mulig. Et overordnet mål her er å nå 10000 følgere på Facebook. 
Andre aktuelle sosiale medier vi kan benytte oss av i større grad er snapchat og 
twitter. Her kan små videosnutter på snapchat være en fin måte å vise hva 
Studenttinget gjør på en daglig basis.  
 

Valg: 
Studenttinget skal oppnå en valgoppslutning på minimum 30 prosent. For å oppnå 
dette skal Studenttinget:  

 Stå på stand på alle NTNUs campus. 
 Jobbe aktivt opp mot studentmediene. 
 jobbe for at linjeforeninger, studentråd, Samfundet, NTNUi og andre 

studentforeninger bruker sine kanaler for å spre informasjon om valg og 
rekruttere kandidater. 

 Samarbeide med kommunikasjonsavdelingen på NTNU og jobbe for å bruke 
NTNUs kommunikasjonskanaler. 

 Alle Studenttingets medlemmer skal aktivt promotere valget. 
 Bruke Samfundet som debattarena. 

 

    Immatrikulering: 
    Under immatrikuleringen er det viktig å være synlig. Studenttinget skal: 

 Gå i dialog med kommunikasjonsavdelingen på NTNU om synlighet fra 
scenen under immatrikuleringen. Og samarbeid med NTNU om de første 
ukene.  

 skal, i samarbeid med studentdemokratiet være innom alle nye kull på NTNU, 

presentere studentdemokratiet og informere studentene om sine rettigheter og 

plikter på NTNU. 

 Stå på stand på alle NTNUs campus 
 Samarbeide med studentmediene om promotering 
 samarbeide med studentkanaler som arrangerer og organiserer fadderukene 

 

Tilstedeværelse i offentligheten: 
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Studenttinget skal, sammen med Studentersamfundet, Studentmedier og andre 
studentorganisasjoner, arrangere og delta i debatter og arrangement om aktuelle 
politiske tema. Med dette ønsker vi å 

 belyse saker som er viktige både i studentpolitikken og ellers i samfunnet. 

 aktivt rette oss mot personer som ikke allerede er engasjert i, eller vet så mye 
om studentdemokratiet. 

 øke Studenttingets fysiske tilstedeværelse i NTNUs studiebyer. 

 øke studenttingets tilstedeværelse i studenters liv. Studenttinget skal være en 
naturlig del av den politiske studiebyen. 

 Løfte fram diskusjoner og interne uenigheter i Studenttinget i offentligheten. 
 
 

STi-sak 10/17  Y-veg ved NTNU 
 
Vedtak: 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 
 
 

Studenttingsmøte 04/17 Torsdag 16. mars 
 

STi-sak 10/17 Y-veg ved NTNU 
 
Vedtak: 
«Studenttinget NTNU tykkjer at inntak gjennom Y-veg må utredast så ein ser om det har 
ynskja effekt. I utredninga bør det leggast vekt på fråfall, kjønnsbalanse, mangfald og 
studiets kvalitet. 
 
Det bør settes i gang pilotprosjekt på inntak gjennom Y-veg på fleire studier så snart 
som råd, der dette synast hensiktsmessig» 
 
 

STi-sak 14/17 Regnskap Fadderutvalget Dragvoll 2016 
 
Vedtak: 
Årsregnskapet ble vedtatt 
 

DRIFTSINNTEKTER  2016 

Tilskudd fra NTNU  171 540,00 

Tilskudd lønn  75 991,00 

Sponsorpenger  10 000,00 
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Salg av fadderbånd  278 776,93 

Overskudd forrige år  0,00 

  0,00 

   

  536 307,93 

   

DRIFSKOSTNADER   

Lønn  75 991,00 

Konotrdrift  5 182,50 

Tildeling linjeforeninger  249 661,00 

Fadderutgifter  8 220,00 

Fadderuka sms  0,00 

Fadderuka div arrangement  127 338,00 

Bank og bil  0,00 

Diverse  18 482,58 

Gebyrer og avgifter  0,00 

SUM DRIFTSKOSTNADER  484 875,08 

Totale renteinntekter  4 001,00 

DRIFTSRESULTAT  55 433,85 

Fond  0,00 

   

Bruk av EK  0,00 

ÅRSRESULTAT  55 433,85 

 
 
 
 

STi-sak 13/17 Studenttingets budsjettprioriteringer 2018 
 
Vedtak: 

 NTNU må styrke veiledningstilbudet, og sørge for at det er dekkende for 
studentenes behov. 
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 NTNU skal sørge for at Blackboard blir et strategisk verktøy for undervisning og 
vurdering ved å satse på videreutvikling av plattformen. Dette innebærer både 
pedagogisk bruk, generell funksjonalitet og brukervennlighet. 

 NTNU skal minimum doble antall prosjektet på studentarealer i 2018 
sammenlignet med 2017. Dette bør gjøre NTNUs evne til å drive studentaktiv 
og innovativ læring større. I tillegg til å være mer forberedt på å drive 
campusutvikling fremover.  

 NTNU må sikre studentenes psykososiale læringsmiljø ved å subsidiere 25% 
av leiekostnadene til linjeforeningene som blir rammet av renovasjon og 
utbygging på Moholt minimum de første to år. 

 

STi-sak 15/17 Strategi til Stortingsvalget 2017 
 
Vedtak: 

 Studenttinget skal være med å skrive en politikeravtale mellom de 

studentdemokratiske organene og partiene.  

 Studenttinget skal arrangere studentnach i alle campusbyene. 

 Leder skal møte listetoppene i de forskjellene partiene for å diskutere aktuelle 

utdanningspolitiske saker. 

 Arrangere aksjoner i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.  

 Legge en mediestrategi i samarbeid med Universitetsavisa, Under Dusken og 

andre relevante aktører i forbindelse med valget og oppfordringen til 

studentene om å bruke stemmeretten.  

 Studenttinget skal aktivt markedsføre i forbindelse med valget når og hvor 

man kan forhåndsstemme på campusene. 

 
Studenttingsmøte 05/17 Torsdag 5. april 
 

STi-sak 17/17  Valg til Velferdstinget 
Vedtak: 
Thomas K. Eriksen, Kristian Nygård Svartås, Ellen Inga Sara, Line Rønning, Nora 
Iman Hagesæther og Wivi Holte Amundsen velges ved akklamasjon til 
Velferdstinget. 
 

STi-sak 16/17  Intern studentmobilitet 
 
Vedtak: 
Studenttinget mener NTNU må: 

 Tilby emner som er tilrettelagte for deltaking på tvers av lokasjoner, og bruke 
større ressurser på oppfølging og veileding lokalt. 
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 Informere tidleg og tydeleg, spesielt på emnesider, om kva moglegheiter ein 
som student har for å følgje emner som går på tvers av lokasjonar. Og 
tilrettelegge for at ein kan utnytte styrkane i fagmiljøa som eksisterar på fleire 
campus ved NTNU. 

 Tilby undervisningslokaler som er tilrettelagte for streaming av undervisning, 
og som har moglegheit for kommunikasjon, på tvers av lokasjonar. Herunder 
bygging av nye lokaler og oppgradering av eksisterande 

 Gjennomføre konkrete tiltak blant vitenskapelege tilsette for å kunne utnytte 
digitale hjelpemidler som fremmar læring og samarbeid, uavhengig av 
lokasjon. 

 Pålegge emneansvarlige å tilrettelegge for å følge emnet digitalt på en god 
måte, herunder opptak av forelesninger, deling av spørsmål/svar med mer 

 
 

STi-sak 17/17  Valg av vara til Velferdstinget 
Votering 
Skriftlig votering. 
 
Stemmetall: 
Ragnhild 18 førstestemmer- valgt inn. 
Lars Føleide 6,5 stemmer- ikke valgt. 
 
Vedtak 
Ragnhild Dalslåen ble valgt som 1.vara til Velferdstinget. 
 
 

STi-sak 18/17  Fadderutvalgets budsjett 2017 
 
Vedtak: 
Studenttinget NTNU vedtar Fadderutvalgets forslag til budsjett for 2017 med de 
endringer som har kommet fram under møtet. Studenttinget NTNU sørger for at 
fadderutvalget avvikles i løpet av høsten 2017.  
 
 

STi-sak 09/17  Automatisk begrunnelse på eksamen 
 
Vedtak: 
Studenttinget mener at NTNU skal gjennomføre et prøveprosjekt på digitalisert 
automatisk begrunnelse i emner av ulik størrelse og fra ulike faglige profiler. I 
prøveprosjektet skal det spesielt sees på ressursbruk, kvaliteten av begrunnelsene 
og distribuering av begrunnelser. Begrunnelsen av være en formativ vurdering. 
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Studenttingsmøte 06/17 Ekstraordinært 20.april 
 
STi-sak 19/17 Endringer av retningslinjer for preferansevalg 
 
Vedtak: 
Følgende punkt legges til retningslinjer for preferansevalg. 
Tillegg til punkt 6.:  
«En kandidat må ikke strykes dersom dette fører til at anttall gjenstående kandidater blir 
mindre enn det antall det gjenstår å velge.» 
 
Legge til punkt 0.: 
«Dersom det er et flertall av blanke stemmer (stemmer uten navn) skal valget 
erklæres ugyldig i henhold til §5.7 i reglementet.» 
 
STi-sak 17/17 Valg til Velferdstinget 
 
Vedtak 
Lars Furu Kjelsaas, Line Ødegaard, Magnus Sverdli, Lars Føleide og Håvård Eidsaa 
velges ved akklamasjon. Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere den siste plassen 
til Velferdstinget. 
 
 
STi-sak 17/17 Valg av vara til Velferdstinget 
 
Votering: 
Jone Trovåg 15 stemmer 
Benjamin Gjermstad: 11,5 stemmer 
 
Vedtak: 
Jone Trovåg velges til 2. vara og Benjamin Gjermstad velges til 3. vara til 
Velferdstinget. 
 
 

Studenttingsmøte 07/17 4. mai 
 
Sti-sak 21/17 Oppnevning av studentrepresentant til FUS 
 
Vedtak: 
Kaja Sørbotten oppnevnes til studentrepresentant til FUS. 
 
 
STi-sak 23/17 Oppnevning av studentrepresentant til FUI 
 
Vedtak: 
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Heidi Anette T. Walle , Martin Dahlen Trana og Sofie Jøssang Kerchaoui velges til 
FUI. 
 
 
Sti-sak 20/17 Oppnevning av studentrepresentant til UU 
 
Vedtak: 
Nora Iman Hagesæther velges til fast representant. 
 
Sti-sak 20/17 Oppnevning av studentrepresentant til UU- vara 
 
Vedtak: 
Benjamin Gjermstad velges til vararepresentant til UU. 
 
Sti-sak 22/17 Innstilling av studentrepresentant til Forvaltningsutvalget 
for lektorutdanningene 
 
Vedtak: 
Siv Stavang Aune velges til studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for 
lektorutdanningene. 
 
Sti-sak 24/17 Oppnevning av studentrepresentant til den sentrale 
Klagenemd. 
 
Vedtak 
Henrik Giske Fosse velges til studentrepresentant til den sentrale klagenemd ved 
akklamasjon. 
 
 
Sti-sak 25/17 Oppnevning av studentrepresentant til utvalg for likestilling 
og mangfold 
 
Vedtak: 
Philip Lautin Jackson velges til fast studentrepresentant til utvalg for likestilling og 
mangfold. 
 
 
Sti-sak 25/17 Oppnevning av studentrepresentant til utvalg for likestilling 
og mangfold- vara 
 
Vedtak: 
Ragnhild Dalslåen velges som vararepresentant til utvalg for likestilling og mangfold 
ved akklamasjon. 
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Sti-sak 26/17 Oppnevning av studentrepresentanter til LMU 
 
 
Vedtak: 
Arild Julius Østrem velges til fast studentrepresentant til LMU ved akklamasjon. 
 

Sti-sak 26/17 Oppnevning av studentrepresentanter til LMU- vara 
 
 
Vedtak: 
Lars Føleide velges til vararepresentant til LMU ved akklamasjon. 
 

Sti-sak 24/17 Oppnevning av studentrepresentant til den sentrale 
Klagenemd- vara 
 
Vedtak: 
Magnus Bjerke velges til vararepresentant til den sentrale Klagenemd. 
 
 

STi-sak 27/17 Individuell klagerett på eksamen 
 
Vedtak: 
Resolusjon om gruppeeksamen og individuell klagerett 
 
I Norge har vi mange studieforskrifter med eksamensreglement for gruppeeksamen som er svært 
ulike. NSO mener at universitets- og høgskolelovens føring om klageretten må tydeliggjøres. 
I dag tolkes UH-loven forskjellig slik at klageadgang ved gruppeeksamen praktiseres ulikt. Prof. Jan F. 
Bernt (UiB) har pekt på at universiteter som nekter studenter individuell klagerett på gruppeeksamen 
bryter loven (Khrono, 2017). UH-lovens § 5-3 refererer til kandidaten sin klagerett, lovens tekst i dag 
refererer alltid til individnivå.  
Loven nevner imidlertid aldri eksplisitt at man har individuell klagerett uansett eksamensform. NSO 
mener at man har individuell klagerett uansett eksamensform, med de unntak som er nevnt i § 5-
3 (5. ledd).  
Det vil være uheldig at én enkeltpersons avgjørelse om å klage, kan føre til at medstudenter blir 
nedvurdert eller må vente på ny karakter. Dette bryter også med prinsippet om individuell klagerett 
siden kandidater som ikke klager, dermed har godtatt karakteren. NSO mener at karakter alltid følger 
kandidaten på samme måte som begrunnelse- og klageretten. NSO deler ikke Prof. Bernts oppfatning 
(Khrono, 2017) om at karakter følger besvarelsen, noe som kan føre til at studenter får ny sensur, uten 
å ha klaget selv.  

Kun kandidater som selv klager skal gis ny sensur. Kandidater som ikke benytter sin 
individuelle klagerett; har godtatt den første vurderingen som er gitt og skal derfor ikke ha ny 
sensur. Kandidater som ikke klager beholder derfor alltid sin opprinnelige karakter.  

 
Ved gruppeeksamen bør institusjonene gi begrunnelse automatisk til alle kandidatene, slik at 
kandidatene får samme klagefrist å forholde seg til.  
 

STi-sak 28/17  Mobbing blant studenter 
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Vedtak: 
Studenttinget NTNU skal: 

 I samarbeid med ulike aktører arrangere en info-kampanje angående 

mobbing i forbindelse med studiestart 2017 og videre gjennom studieåret. 

 Jobbe for at Læringsmiljøutvalget skal kartlegge mobbesituasjonen ved 
NTNU. 

 Jobbe for at NTNU vedtar strategiske mål for mobbesituasjonen ved 
institusjonen på bakgrunn av kartleggingen. 

 Jobbe for at NTNU gjennomfører konkrete tiltak for å motvirke mobbing, med 
oppstart på kort sikt. 

 

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

Saken utsettes til neste Sti-møte. 
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