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Samlevedtak Våren 2018 
 

Sti-møte 01/18 Konstituerende møte 16. november 
 
 

STi-sak 01/18 Valg av leder til Studenttinget NTNU 
 

Vedtak: 
«Sindre Kristian Alvsvåg ble valgt som leder av Studenttinget 2018.» 
 
 

STi-sak 02/18 Valg av Arbeidsutvalg til Studenttinget NTNU 
 

Vedtak: 
«Stig-Martin Liavåg ble valgt til Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Studenttinget 2018.» 

 
 «Aleksander Thiren Sriskantharajah ble valgt til Fagpolitisk ansvarlig i Studenttinget 
2018.» 

 
 «Felipe Fawcett ble valgt til Internasjonalt ansvarlig i Studenttinget 2018.» 
 
 «Aleksander Thiren Sriskantharajah ble valgt til nestleder i Studenttinget 2018.» 
 
 

Studenttingsmøte 02/18 Søndag 4.februar 
 

STi-sak 44/17 Arbeidsinstrukser for FUS, FUL og FUI 
 
Vedtak:   
«Studenttinget vedtar nye arbeidsinstrukser for FUS, FUL og FUI. 
Studenttinget ber Arbeidsutvalget gå i dialog med prorektor for å sikre vilkårene som 
er ønsket for studentrepresentantene i forvaltningsutvalgene.» 
 

STi-sak 03/18 Arbeidsprogram for Studenttinget NTNU 2018 
 

Vedtak: 
Arbeidsprogram for Studenttinget NTNU 2018 

 
Innledning 

Arbeidsprogrammet vil være Studenttingets grunnlag til hovedfokusområder utover 
den normale driften. Arbeidsprogrammet er utformet til å oppdatere noen politiske 
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områder, i tillegg til å gi Studenttinget muligheter til å styre arbeidsutvalgets arbeid for 
året. 
 

Læringsmiljø 

Læringsmiljø er de fysiske, psykososiale, pedagogiske, organisatoriske og digitale 
forholdene som berører den enkelte students studiesituasjon. Det skal være et mål at 
studenter ved NTNU skal trives med utdanningen sin. Alle studenter skal få individuell 
tilrettelegging av sin studiesituasjon, praksis og vurderinger, i henhold til egen 
funksjonsevne.  
 
Studenttinget NTNU skal … 

 Arbeide for at de rådgivende tilbudene ved NTNU styrkes og synliggjøres. 
 Aktivt jobbe for at studentene oppnår tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter.  
 Sørge for at NTNU aktivt arbeider for å styrke lovverket om læringsmiljø.  
 Jobbe for at NTNU oppretter en lokal læringsmiljøforskrift. 
 Sørge for at NTNU legger til rette for studentaktivitet som styrker faglige og 

sosiale aktiviteter ved studier, institutt og fakultet.  
 

Utdanning og digitalisering 

Samfunnet er i en teknologisk omvendingsfase. I §1.3 av universitets- og 
høgskoleloven står det at “Universiteter og høyskoler skal arbeide for å fremme lovens 
formål ved å [...] tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, 
faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.” Studenttinget skal jobbe 
for at både undervisningens innhold og læringsmetoder som benyttes er 
forskningsbasert og forskningsnær. Studenttinget skal støtte arbeidet med bruk av 
alternative vurderings- og undervisningsformer slik at NTNU er en nasjonal pådriver 
for dette. 
 
Innovasjon, entreprenørskap og nyskaping legger grunnlaget for omstilling, bærekraft 
og økonomisk vekst i samfunnet. Studenttinget skal utarbeide en politisk plattform som 
skal bidra til å sette fokus på dette både blant studenter og ansatte ved NTNU. 
Plattformen skal gjenspeile de langsiktige behovene i samfunnet og underbygge 
NTNUs samfunnsoppdrag.  
 
Studenttinget NTNU skal … 

 Jobbe for at NTNU legger til rette for undervisning på tvers av campusene.  
 Jobbe for at det brukes digitalt kvalitetssystem på hele NTNU. 
 Jobbe for en bedre sammenheng mellom digitale kvalitets- og avvikssystem, og 

gjøre innmelding av avvik enklere for studenter og ansatte. 
 Jobbe for at NTNU øker bruken av alternative vurderings- og 

undervisningsformer. 
 Utarbeide en politisk plattform for innovasjon, entreprenørskap og nyskapning. 

mailto:sti@studenttinget.no


 
 

 
Postadresse: 
Studenttinget NTNU 

Alfred Getz’ vei 3 
N- 7491 Trondheim 

 
Besøksadresse: 
Rom 121 

”Stripa” 
Gløshaugen 

 
Telefon: 
73 59 32 88 

Telefaks: 
73 59 14 44 

 
E- post: 
sti@studenttinget.no 

Hjemmeside: 
www.studenttinget.no 

 

 Jobbe for at NTNU utvikler og tar i bruk digitale hjelpemidler for oppfølging og 
veiledning av studenter både i praksis og underveis i studieløpet. Dette skal 
være komplementerende og bidra til å øke kvaliteten på fysisk veiledning.  

 Jobbe for at alle undervisningsansatte ved NTNU har gjennomført godkjente 
kurs innenfor gjeldende verktøy, herunder Blackboard m.m. innen 2020. 

 

Internasjonalisering 

Studentene på NTNU har gjennom flere år vært misfornøyde med deler av inn- og 
utvekslingsprosessene, informasjon om utvekslingsmuligheter og inkluderingen av 
internasjonale studenter på NTNU. Derfor skal Studenttinget utarbeide en 
internasjonal plattform som skal bidra til et løft i Studenttingets 
internasjonaliseringspolitikk og NTNUs internasjonaliseringsarbeid. Plattformen skal ta 
sikte på at utveksling skal bli enklere, større inkluderingsgrad av internasjonale 
studenter på NTNU og samarbeide med NTNU for å gjøre NTNU mer attraktiv og 
anerkjent i et globalt perspektiv.  
 
I Norge ligger prinsippet om akademisk frihet som en grunnstein i universitets- og 
høyskolesektoren. Ikke alle land tillater forskere, studenter og undervisere de samme 
rettighetene og mulighetene. Studenttinget skal fremme retten til å finne, forske frem, 
og formidle kontroversielle tema både i Norge og resten av verden. Akademisk frihet 
handler om frihet til utdanning og forskning, upåvirket av politikere, myndigheter eller 
andre autoriteter 
 
Studenttinget NTNU skal … 

 Utarbeide en internasjonal plattform. 
 Arbeide for å få gjennomslag for Studenttingets politikk under utformingen av 

NTNUs internasjonale handlingsplan 2018 - 2020. 
 Samarbeide med NTNU for å synliggjøre utvekslingsmulighetene og gjøre det 

enklere for studenter å dra på utveksling. 
 Jobbe for tettere interaksjon mellom internasjonale og nasjonale studenter, 

både faglig og sosialt. 
 Samarbeide med relevante organisasjoner for å fremme og styrke retten til 

akademisk frihet på nasjonalt og internasjonalt nivå. 
 Ivareta gratisprinsippet ved å sikre at det ikke innføres skolepenger for 

internasjonale studenter. 
 Jobbe for lavere terskel for godkjenning av fag og tidligere utdanning som en 

del av studieløpet og utdanning ved NTNU. 
 
 

STi-sak 38/17 Berekraftspolitisk plattform 
 
Saken sendes som diskusjonssak til neste Studenttingsmøte 22. mars. 
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Studenttingsmøte 03/18 Torsdag 22. februar 
 

STi-sak 04/18 Val av kontrollkomité 
 
Vedtak: 

Astrid Østigård velges til leder og Åste Hagerup som medlem av Studenttingets 
kontrollkomite. 
 
 

STi-sak 05/18 Valg av landsmøtedelegater til NSO 
 
Vedtak 

Følgende skal representere NTNU under Landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon: 
 Adrian Heyerdahl, Aleksander Allgot, Annbjørg Pasteur Stø, Anja Beate 
Andersen, Astrid Østigård, Cecilie Bjørnsdotter Raustein, Christoffer Vikebø 
Nesse, Felipe Fawcett, Gjermund Kvernmo Langset, Gøran Sildnes Gedde-Dahl, Ida 
Kristine Rebne, Ingrid Folstad, Kristian Nygård Svartås, Lars Føleide, Magnus J. 
Sverkeli, Nils Jørgen Sunnvoll, Nora Iman Hagesæther, Philip L. Jackson, Ragnhild 
K. Dalslåen, Robin-Andrè Due Hermann, Sindre Kristian Alvsvåg, Stig-Martin 
Liavåg, Sunniva Bøstrand, Thiren Sriskantharajah, Thomas Krogstad Eriksen, Åste 
Solheim Hagerup 
 
 
STi-sak 05/18 Valg til varadelegater til LM NSO 

 
Vedtak: 

Følgende velges til varadelegat til LM NSO 
1. vara Julie Heiberg 
2. vara Siri Arnesen 
3. vara Stine Johannessen 
4. vara Susann Falla 
 
Ikke prioritert rekkefølge: 
Svein-Erik S. Olsen, Mikkel Engebakken, Håkon Heintz og Maria Honerød. 
 
AU får fullmakt til å supplere varalisten. 
 

STi-sak 06/18 Internasjonal plattform 
 
Vedtak: 

Internasjonal plattform 

mailto:sti@studenttinget.no


 
 

 
Postadresse: 
Studenttinget NTNU 

Alfred Getz’ vei 3 
N- 7491 Trondheim 

 
Besøksadresse: 
Rom 121 

”Stripa” 
Gløshaugen 

 
Telefon: 
73 59 32 88 

Telefaks: 
73 59 14 44 

 
E- post: 
sti@studenttinget.no 

Hjemmeside: 
www.studenttinget.no 

 

Vedtatt av Studenttinget NTNU 22. februar 2018 

Denne plattformen beskriver studentene på NTNU sine krav for internasjonalisering 

 

I akademia er internasjonalt samarbeid en forutsetning for den globale 

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

mener at internasjonalisering og studentmobilitet gir nye muligheter for kunnskap- og 

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

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

og kunnskap som de ellers ikke ville fått ved NTNU. 

  

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

fra inn- og utland. Internasjonalisering er nødvendig for å gjøre de beste enda bedre. 

Studenttinget forventer at NTNU tar et større ansvar for inkludering av internasjonale 

studenter, fordi internasjonalt samarbeid og internasjonale perspektiver er en 

forutsetning for å håndtere de globale samfunnsutfordringene. NTNU skal møte 

innvekslingsstudenter med inkludering og respekt. 

  

Studentmobilitet og inkludering 

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

opprette pakkeløsninger for utveksling med samarbeidende utdanningsinstitusjoner 

og kontinuerlig informere studentene om disse mulighetene. NTNU skal også være 

mer fleksible ved godkjenning av fagplaner overfor studenter som reiser gjennom 

mer åpne samarbeidsavtaler eller utenom samarbeidsavtaler. Studenter som drar på 

utveksling skal tilegne seg tilsvarende faglig utbytte, styrket av ny kunnskap og 

perspektiver. Utvekslingsopphold kortere enn tre måneder skal telle i en egen 

statistikk og bør gi noen grad av uttelling i kunnskapsdepartementets 

finansieringsmodell og NTNUs rammefordelingsmodell. Studenttinget forventer at 

NTNU ser på løsninger som vil gjøre det mulig for studenter i rammeplanstyrte 

profesjonsutdanninger å reise på utveksling hvor praksis og emner blir godkjent. 
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Mulighet for integrering skal prioriteres og belyses ved alle utvekslingsløp, og 

mulighet for reell utveksling skal være tilgjengelig for alle studenter ved NTNU. 

  

Internasjonal seksjon er et kompetansesenter som primært tilbyr tjenester for 

studenter som vil utveksle fra NTNU og studenter som innveksler til NTNU. 

Internasjonal seksjon må styrke sin kompetanse innenfor veiledning av 

studieveiledere for å sikre at alle fakultet og institutt har god kunnskap om hvordan 

deres studenter kan dra på utveksling. Studenttinget forventer at Internasjonal 

seksjon informerer fakultetene om hvilke innvekslingsstudenter som har tilknytning til 

hvert fakultet, slik at informasjon fra fakultetene når innvekslingsstudentene. 

Internasjonal seksjon skal jobbe for at det blir opprettet nye samarbeidsavtaler over 

hele verden, og at eksisterende samarbeidsavtaler jevnlig blir revidert og 

kvalitetssikret. 

  

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

internasjonale studenter. Internasjonal seksjon må være spesielt tilgjengelig for 

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

de får tilstrekkelig informasjon om deres opphold i Norge og de sosiale aktivitetene 

som skjer på NTNU. Internasjonal seksjon har et ansvar for at innvekslingsstudenter 

får all nødvendig informasjon god tid i forkant av deres innvekslingsopphold ved 

NTNU. Studenttinget forventer at Internasjonal seksjon legger til rette for at 

innvekslingsstudenters norske språkkurs ikke kolliderer med andre emner, og at 

informasjon om kursene skal komme i god tid.  Internasjonal seksjon må samarbeide 

med studentfrivilligheten for å sikre at innvekslingsstudentene får like gode 

muligheter til å delta på sosiale aktiviteter som arrangeres av frivilligheten. 

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

nødvendig at de har tilgang til samme informasjon som de nasjonale studentene. 

Derfor må all informasjon i NTNUs offisielle kanaler og på NTNUs campuser være 

tilgjengelig på norsk og engelsk. 

  

mailto:sti@studenttinget.no


 
 

 
Postadresse: 
Studenttinget NTNU 

Alfred Getz’ vei 3 
N- 7491 Trondheim 

 
Besøksadresse: 
Rom 121 

”Stripa” 
Gløshaugen 

 
Telefon: 
73 59 32 88 

Telefaks: 
73 59 14 44 

 
E- post: 
sti@studenttinget.no 

Hjemmeside: 
www.studenttinget.no 

 

Faglig internasjonalisering 

Alle studietilbud skal ha ordninger for internasjonalisering og studentutveksling. 

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

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

emner eller hele semestre, legger man også til rette for at nasjonale og 

internasjonale studenter omgås både faglig og sosialt.  

 

NTNU har som mål å utarbeide internasjonalt orienterte utdanninger som sikrer 

mangfold, internasjonal erfaring og som bidrar til å løse globale problemstillinger. 

Studenttinget mener derfor at NTNU skal skape engelskspråklige bachelorprogram 

og/eller integrerte studier hvor det er hensiktsmessig. Dette bidrar til bredere 

samarbeidsmuligheter med utenlandske institusjoner som samarbeid om 

undervisningstilbud, utvikling av studietilbud og hele gradsstudier. Internasjonalt 

samarbeid øker kvaliteten i norsk utdanning og har en rolle i å støtte opp under 

bredere utenriks-, utviklings- og næringspolitiske interesser. Studenttinget mener at 

engelskspråklige bachelorprogram bidrar til å utdanne kandidater som er aktive, 

attraktive og ansvarlige deltakere i det internasjonale samfunnet. 

  

Alle studenter ved NTNU bør beherske både norsk og engelsk fagterminologi 

innenfor sine fagmiljø. Alle studieprogram skal ha pensum som bidrar til å oppbygge 

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

 
 

STi-sak 38/17 Bærekraftspolitisk plattform 
 
Vedtak: 

Saken utsettes til neste STi-møte. 
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Studenttingsmøte 04/18 Torsdag 15.mars 
 

STi-sak 38/17 Berekraftspolitisk plattform 
 
Vedtak 

Berekraftspolitisk plattform 
 

Vedteke av Studenttinget NTNU den 15.03.18. 
 
Berekraftig utvikling er utvikling som dekker dagens behov, utan å øydelegge 
moglegheitene til framtidige generasjonar. FN sine berekraftsmål er 
operasjonaliseringa av denne definisjonen. Denne plattforma er eit utgangspunkt for 
å sette berekraft på dagsorden, og dertil gjere Studenttinget klar til å bidra i 
prosessar på universitet der berekraft vil vere på agendaen. 
 
Studenttinget meiner samfunnsansvaret til NTNU inneberer at universitetet må føre 
ein politikk for tilnærming til berekraft og berekraftsmåla til FN. Det betyr at alle 
prosessar og all aktivitet på NTNU må vurderast ut i frå eit berekraftsperspektiv. 
Hensyn til miljø og berekraft skal veie tungt. 
 
Studenttinget meiner akademia har eit særskild ansvar for å bidra til å oppnå 
berekraftsmåla til FN. Difor bør NTNU delta og ta initiativ til samarbeid om korleis 
universitet og høgskular skal bidra til å oppnå FN sine berekraftsmål. Sustainable 
development solutions network i Australia og Stillehavsregionen utforma hausten 
2017 ein guide for korleis universiteta i regionen kunne tilnærme seg FN sine 
berekraftsmål. Studenttinget meiner at NTNU burde vere ein pådrivar for tilsvarande 
initiativ for Norden og/eller Europa. 
I tillegg meiner Studenttinget at det bør takast initiativ til eit samarbeidsforum for 
arbeid med berekraft på NTNU, slik at ein kan foreine dei ulike tilnærmingane 
forskjellige personar og grupper har for berekraft. 
 
Ei slik heilskapleg tilnærming til berekraft skal òg gjelde for Studenttinget sin 
organisasjon. Slik får ein over ei viss tid ei heilskapleg tilnærming til berekraft, og ein 
kan gi innspel til ei bredde av prosessar på NTNU med grunnlag i berekraft. Alle 
sakar Studenttinget skal diskutere eller vedta bør inkludere ei konkret vurdering av 
korleis saka stiller seg i eit berekraftsperspektiv.  
 
Berekraft i utdanningane:  

Det største bidraget NTNU har til berekraftig utvikling er kandidatane som blir 
utdanna kvart år. Dette er ei enorm moglegheit universitetet har, som det er viktig å 
ikkje undervurdere. NTNU sin miljørapport slår fast at alle studentar ved NTNU skal 
ha grunnleggjande kunnskap om berekraft. Dette støtter Studenttinget, men ønskjer 
større ambisjonar for studentane sin kunnskap om berekraft. For å oppnå dette 
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meiner Studenttinget at alle studieprogram skal ha innslag av berekraft der det er 
hensiktsmessig.  
Dessutan bør alle større studentoppgåver ved NTNU innehalde ei vurdering med 
omsyn til berekraft. For å gjere dette må ansvaret for å kartleggje utdanningane 
leggast på fakulteta. Dei bør gjere ei kontinuerleg vurdering av sine studieprogram og 
på kva måte dei tilfredsstiller målet om at alle studentar skal ha grunnleggande 
kunnskap om berekraft. I tillegg bør alle studentar ved NTNU i løpet av studieløpet 
gjennomføre ein Sustainability literacy test (SULI-test) for å kartleggje studentane sin 
kunnskap kring berekraft og bevisstgjere studentane om temaet.  
 
Berekraft er eit svært breitt tema, og det bør reflekterast i både Studenttinget og 
NTNU sin politikk på området. Studenttinget meiner at studentane først bør lære om 
berekraft innan sitt eige fag og faget sin eigenart. Vidare bør berekraft dyrkast i 
tverrfaglege arenaar. Studenttinget meiner det er viktig at det er reelt samarbeid 
mellom samfunnsvitskaplege og naturvitskaplege fag. Ekspertar i team er ein god 
arena for slikt samarbeid. Studenttinget meiner at alle landsbyane i Ekspertar i team 
skal ha innslag av berekraft, og at minst halvparten skal ha berekraft som eitt av sine 
sentrale tema.  
 
FN sine berekraftsmål 4.b og 4.c seier at akademisk samarbeid og utveksling med 
øystatar og utviklingsland er viktige tiltak for ei berekraftig utvikling. Spesielt gjeld 
dette for lærarutdanningar. NTNU har noko utveksling for lærarstudentar til 
utviklingsland, men Studenttinget meiner dette må bli utvida og systematisert. I tråd 
med berekraftsmål 4.b, har NTNU eit samarbeid med Flyktninghjelpen om opplæring 
i entreprenørskap i ein flyktningleir i Kenya. Dette er eit eksempel på tiltak som bør 
utvidast til å gjelde fleire område. 
 
Gjennom både utdanningar og anna aktivitet på NTNU utviklast det mange 
innovasjonar av både tilsette og studentar. Utdanningar om innovasjon og 
entreprenørskap skal ta særleg omsyn til berekraft og FN sine berekraftsmål. 
Studenttinget meiner innovasjonar ved NTNU som fremjar berekraftig utvikling bør 
prioriterast.  
 
Berekraft i organisasjonen NTNU: 
FN sine berekraftsmål 4 og 5 slår fast at likestilling mellom kjønna og mangfald i alle 
arenaar, og spesielt i utdanningsinstitusjonar, er avgjerande for berekraftig utvikling. 
Difor meiner Studenttinget at NTNU skal handle deretter, ved å fremme mangfald og 
likestilling i alle ledd. Eit universitet basert på ulike bakgrunnar og erfaringar dannar 
grunnlaget for ein styrka kunnskapsarena.  
 
Studenttinget meiner NTNU skal gjere opp klimarekneskap minst annakvart år. 
Klimarekneskap bidreg i å synleggjere kva tiltak som reduserer klimafotavtrykket i 
tillegg til at det bidreg til å setje konkrete mål. Handlingsplanar for optimalisering av 
organisasjonen skal følgje etter kvart rekneskap. 
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Studenttinget meiner NTNU skal setje strenge krav til alle samarbeidspartnerar om 
deira tilnærming til berekraft. NTNU skal streve etter samarbeid med aktørar som 
bidreg til ei berekraftig utvikling. Dette inneberer å sette strenge miljø- og 
berekraftskrav i alle anskaffingar.  
 
NTNU disponerer mykje bygningsmasse, Campuspolitisk plattform seier at 
nullutsleppsbygg er eit godt i bidrag i reduksjonen av universitetet sitt klimafotavtrykk. 
Solceller og anna energiproduksjon bør innførast på alle relevante eksisterande 
bygg. NTNU skal ikkje bygge eller leige nye bygg som produserer meir energi enn 
dei nyttar. Bygg nytta av NTNU skal ta vare på biologisk mangfald, og bidra til god 
luftkvalitet i nærområda.  
 
 
 

 
STi-sak 07/18 Felles ruspolicy på NTNU 
Vedtak 

Studenttinget NTNU meiner at: 

● Ruspolicyen skal prioritere førebygging av misbruk og innehalde retningslinjer 

som tek føre seg rutinar og ansvar ved mistanke om rusmisbruk blant 

studentar og tilsette. 

● Dersom ein student er bekymra for sine eigne eller andre sine rusvaner skal 

NTNU saman med Sit, spesialisthelsetenesta eller andre aktørar bistå 

involverte partar. 

● NTNU skal sørge for at alle tilsette, studentar og tillitsvalte, med formell 

opplæring, har kjennskap til tiltak for førebygging og hjelp av rusmisbruk. 

● NTNU skal, i samarbeid med alle studentforeninger og relevante 
organisasjonar, arbeide for å skape gode haldningar om rus blant studentar og 
tilsette. 

● Ein felles ruspolicy skal òg vere eit rammeverk for situasjonar der studentar og 
tilsette nyt alkohol saman. 

● NTNU skal leggje til rette for at studentar og tilsette, så langt det lar seg gjere, 
kan bli verande ved NTNU gjennom eit behandlingsløp for rusproblem.  

● Det skal ikkje straffe seg for studentar eller tilsette å melde ifrå om eigne 
utfordringar. 

 

STi-sak 09/18 Resolusjon SAIH 
 
Vedtak 
Utdanning er ikke en vare, men en rettighet  
 

I dag er den høyere utdanningssektoren globalt kraftig underfinansiert. Noen 
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steder er konsekvensen av dette høye studentavgifter og dårlige lånetilbud for 
studenter, som fører til at tilgang i større grad er basert på økonomisk bakgrunn 
hos den enkelte student. En annen utfordring er at manglende offentlig 
finansiering kan være en trussel mot fri forskning. Dette fordi høy midlertidighet 
gjør at forskere driver selv-sensur, i redsel for å miste jobben. I tillegg kan 
manglende finansiering gjøre at en større grad av forskningen nyttes til å løse 
oppgaver for næringslivet, gjennom betalt forskning. I seg selv er ikke betalt 
forskning problematisk, men vi trenger også grunnforskning for å løse sentrale og 
mer langsiktige samfunnsmessige utfordringer.  
 
I dag er grunnskoleutdanning en av Norges hovedprioriteringer innen 
utviklingspolitikken, med et spesielt fokus på jenters tilgang til skolegang. Høyere 
utdanning er derimot tilegnet få ressurser og gitt lite oppmerksomhet. Samtidig 
vet vi at høyere utdanning og forskning har stor betydning for å sikre et lands 
evne til egen utvikling. Hvert eneste ett av de 17 bærekraftsmålene har også en 
indikator som er relatert til eller avhengig av utdanning eller forskning. Ikke minst 
trengs flere utdannede lærere for å oppnå målet om grunnskole for alle verdens 
barn.  
 
Vi i Studenttinget ved NTNU mener at norske myndigheter må se 
utdanningsløpet i et mer helhetlig perspektiv og satse i større grad på høyere 
utdanning i norsk utviklingspolitikk. Dette som et ledd i å fremme akademisk frihet 
og lik tilgang på høyere utdanning uavhengig av økonomisk bakgrunn globalt.  
Vi mener at:   

 Utdanning ikke burde være en vare, men en rettighet 

 Regjeringen skal gi økt fokus på høyere utdanning som utviklingspolitisk 

middel 

 15% av norsk bistand skal øremerkes utdanning innen 2020 

 Satsningen på utviklingstiltak knyttet til høyere utdanning som Norge 

allerede er involvert burde økes. Dette gjelder tiltak som for eksempel 

NORHED, NORPART og NORGLOBAL II 

 
Studenttinget ved NTNU skal også oppfordre universitetsstyret på NTNU til å bidra i 
arbeidet for å øke fokus på høyere utdanning i norsk utviklingspolitikk.  
 

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

nyskaping 
 
Vedtak: 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 
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Studenttingsmøte 05/18 Torsdag 12. april 
 
STi-sak 12/18 Supplering av kontrollkomité 
 

Vedtak 
Viktor Elias Okpe suppleres til kontrollkomiteen i Studenttinget. 
 
 

STi-sak 10/18 Valg til Velferdstinget 
 

Vedtak: 
Følgende ble valgt som fast representant til Velferdstinget 2018/2019: 

Anders Risan 
Nils Jørgen Sunvoll 
Ragnhild Karlsen Dalslåen 
Kristina Stendal Karlsen 
Lars Føleide 
Tale Bærland 
Tyler Stewart 
Stine Johannessen 
Ida Johnsen Ingebrigtsen 
Talal Mohammad 
Annichen Staib 
Magnus Sverkeli. 
 
 

STi-sak 10/18 Valg til vara til Velferdstinget 
 
 

Vedtak 
Varalisten til Velferdstinget 2018/2019 er: 

1. Morten Grønbech  
2. Cecilie Bjørnsdottir Raustein  
3. Susann Viktoria Falla  
4. Phillip Jackson  
5. Rafi Khajeh 
6. Thomas Krogstad Eriksen 

 
 

STi-sak 11/18 Gjennomføring av større studentoppgåver ved NTNU  
 

Vedtak: 
Studenttinget NTNU meiner:  
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 at det skal vere sentrale retningslinjer for større studentoppgåver som  
definerer plikter og rettigheiter for student, rettleiar og institutt. Studenttinget 
sitt utkast til retningslinjer skal forståast som eit minimumskrav for heile NTNU. 
Instituttleiinga skal i samarbeid med instituttillitsvalte, programtillitsvalte og 
fakultettillitsvalte utforme eigne retningslinjer for sine fagområde med grunnlag 
i Studenttinget sine retningslinjer. 

 at studentane skal bli gjort kjente med retningslinjene ved oppmelding til ei 
større studentoppgåve eller emne ved starten av semesteret.  

 at det skal tilbys eit minimum antall individuelle rettleiingstimar per 
studiepoeng.  

 at Studenttinget skal vedta grunnleggande retningslinjer som famner om og 
stiller minimumskrav for slike typer større studentarbeid, og legge det fram for 
NTNU sentralt i UU og eventuelt andre relevante fora.  

 Instituttet er ansvarleg for at rettleiaren har god fagleg kompetanse innan tema 
for oppgåva, og god rettleiingskompetanse. 

 Konsekvensar for brot av retningslinjene må formulerast. Da for alle 
retningslinjene tar for seg. Her- student, veileder og instituttledelsen 

 
 
 
 
STi-sak 08/18 Innovasjons- og entreprenørskapspolitisk plattform 

 
Vedtak: 

Innovasjons- og entreprenørskapspolitisk plattform 
  
Innovasjon, entreprenørskap og nyskaping legg grunnlaget for omstilling, berekraft og 
økonomisk vekst i samfunnet. NTNU og andre institusjonar har ein særskilt rolle i 
denne utviklinga, gjennom å utarbeide ny kunnskap og formidle denne til samfunnet. 
NTNU sitt største bidrag er å uteksaminere kandidatar som er førebudde til å takle 
framtidas utfordringar. 
  
I plattforma nyttast følgande definisjon om innovasjon: «Innovasjonar er å fornye eller 
lage noko nytt som skapar verdi for verksemd, samfunn eller innbyggarar. Forma er 
eksperimenterande og løysinga er ikkje kjend på førehand.» 
  
Entreprenørskap er å drive fram innovasjon. Ein entreprenør får i gong ny verksemd, 
ofte med nye tekniske løysingar, gjennom å etablere samarbeid. Sosialt 
entreprenørskap, nye tenestar og samfunnsnytte er ein del av universitetet sitt 
samfunnsoppdrag og bør vektleggast i større grad enn i dag. 
  
For at NTNU skal nå sin visjon, “Kunnskap for ei betre verd”, må innovasjonar med 
verdi som gagnar samfunnet som heilheit vere hovudfokus for NTNU. Berekraft skal 
vege tungt i alt innovasjonsarbeid. 
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Studentar sitt arbeid med innovasjon og entreprenørskap skal bidra til auka 
kompetanse og meistringskjensle, med læring i fokus. 
 
Innovasjon i utdanningane 
Alle kandidatar som vert uteksaminert ved NTNU skal ha innovasjonskompetanse og 
vere førebudde på omstilling og endring. NTNU må stimulere til forvitenskap og auke 
studentane si evne til kritisk tenking tidleg i studieløpet. Ved å sørge for at det vert gitt 
ei grundig innføring i studentdriven innovasjon og entreprenørskap innanfor 
fagområda, skal kandidatar ved NTNU ha moglegheita til å kunne medverke til og 
utføre innovasjonsarbeid gjennom studieløpet. 
  
Det må settast krav til at alle studieløp innehar fleire formar for innovasjonselement i 
sine læreplanar. Fellesnemnar, tverrfaglege satsingar og breddeundervisning bør 
spesielt nyttast til dette formålet. I tillegg må det vere eit sterkt fokus på å distribuere 
informasjon kring allereie eksisterande nyskapingstilbod til studentar og tilsette slik at 
det fulle potensialet i desse tilboda blir utnytta. 
 
Bredda av fagfeltet på NTNU må nyttast i arbeidet med å gi studentane moglegheit for 
å arbeide med innovasjon, og kompetansen som eksisterer på master-nivå bør nyttast 
i å fremje innovasjon på bachelor og lågare nivå. 
 
Det skal vere tilrettelagt for at studentar ved NTNU kan etablere studentbedrift som ein 
integrert del av sitt studieløp. Desse skal fortrinnsvis vere sett saman av tverrfaglege 
grupper. Studentbedrifter skal ha tilgang til tilfredsstillande fasilitetar og fagleg rettleiing 
i sitt arbeid. 
  
Studentar ved NTNU skal få tilbod om å delta på ein innovasjonscamp i løpet av 
studiet. Campen skal gi studentane kompetanse kring innovasjonsprosessar og bidra 
til ei auking i forvitenskap. Organisasjonar som jobbar med innovasjon og 
entreprenørskap bør trekkast inn i desse campane. 
  
Det bør arrangerast eit avsluttande seminar kring innovasjon, entreprenørskap og 
vegen vidare for studentar før dei avsluttar sitt studie ved NTNU, med formål om å gi 
studentane kunnskap og inspirasjon til å ta det neste steget etter studiet. 
Entreprenørskap og  utvikling av eigne idear skal opplevast som reelle alternativ for 
alle kandidatar. 
  
NTNU skal ha sterke utdanningsløp og fagmiljø med hovudfokus på innovasjon og 
entreprenørskap i alle studiebyar. Desse skal vere pådrivarar for innovasjonsretta 
verksemd ved kringliggande studiar. 
 
Studentdriven innovasjon 
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NTNU skal vere ei kjelde til nyvinningar og entreprenørskap. Studenttinget meiner difor 
at NTNU skal støtte og legge til rette for studentdriven innovasjon, gjennom døgnopne 
labar, rettleiingstilbod og tilgang til andre ressursar. 
  
NTNU skal støtte tett opp om arbeidet til, og bidra med ressursar til, 
studentorganisasjonar og -foreiningar som fremjar innovasjonsretta aktivitet. 
Studenttinget meiner det er viktig at slike studentmiljø står sterkt i alle studiebyar. 
 
Innovasjon i organisasjonen NTNU 
NTNU ynskjer å auke talet på innovasjonar, kommersialiseringar og nyetableringar frå 
tilsette og studentar. Universitetet sitt innovasjons- og nyskapningsarbeid skal bidra til 
å inkludere studentane i det akademiske fellesskapet. I dette arbeidet må ein tenke 
tverrfagleg og kople studentar på forsking frå tvers av fagmiljø. Det skal vere ein kultur 
for nyskaping blant studentar og tilsette, og NTNU bør auke mengda øyremerka 
ressursar til innovasjonsretta verksemd. Det skal leggast til rette for arbeid med 
innovasjon og nyskapning innanfor dei fagleg tilsette si normale arbeidstid. 
 
Innovasjon i samarbeid med arbeids- og næringsliv 

NTNU ynskjer å styrke langsiktig samarbeid med etablert næringsliv og offentleg 
sektor for å betre omstillingsevna i arbeidslivet. Alle studentar ved NTNU bør ha ei 
form for arbeidserfaring i løpet av sine studieløp, derunder at studiepoenggivande 
praksis bør etablerast der det er hensiktsmessig. NTNU skal saman med relevante 
aktørar arbeide for å etablere og drifte trainee1ordningar og liknande. NTNU skal, 
under utviklinga av desse avtalane, legge til grunn at studentane skal kompenserast 
økonomisk, det for å unngå at berre dei med god økonomi kan opparbeide seg denne 
kompetansen. 
  
NTNU må kunne dokumentere interaksjonar mellom alle studieprogram og nærings-/ 
arbeidsliv kvart studieår. Det bør i større grad leggast til rette for at større 
studentoppgåver kan gjerast i samarbeid med eksterne partnarar, eller på oppdrag frå 
NTNU. 
  
Møteplassar mellom tilsette, studentar og eksterne er viktig for å legge til rette for 
samarbeid og samhandling. Både fysiske og digitale møteplassar må prioriterast.  

 
 

Studenttingsmøte 06/18 torsdag 3.mai 
 
 
STi-sak 20/18 Resolusjon: Støtte til Hong Kongs aktive studenter  

 

                                                        
1  
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Vedtak: 
Resolusjon: Støtte til Hong Kongs politisk aktive studenter  
 
I 2014 tok studenter, unge mennesker og demokratiforkjempere til gatene i Hong 
Kong for å demonstrere for større påvirkningskraft og bredere, demokratiske 
rettigheter. Dette førte til det som ble kjent som Umbrella-movement (navnet sprang 
ut av demonstrantenes bruk av paraplyer for å verne seg mot pepperspray fra 
politiet), hvor aktivister, studenter og den øvrige befolkningen, okkuperte store deler 
av Hong Kong i rundt 3 måneder. På det meste var det rundt 100 000 demonstranter 
i gatene, mange av disse studenter, og alle deltok i denne bevegelsen sprunget ut av 
studenter.. Etter disse enorme demonstrasjonene i Hong Kong i 2014 har 
studentene, og unge mennesker i Hong Kong fortsatt å kjempe for økt demokrati og 
mulighet for deltakelse i valg. Men i denne kampen har de møtt sterk motstand. I fjor 
sommer ble fire representanter fra pro-demokrati partiet Demosisto (startet av 
aktivistene bak paraply-bevegelsen) utstengt fra den lovgivende grenen av 
regjeringen, og utestengt fra valgdeltakelse på grunnlag av ”feil valg av ord og 
tonefall under innsettingen” og lignende arbitrære grunnlag. Nylig ble den siste 
kandidaten, Agnes Chow, fra Demosisto utestengt fra å stille til valg på grunnlag av 
sin partitilknytning.  
 
Der hvor aktivistene blir møtt med motstand fortsetter de å lete etter demokratiske og 
fredelige løsninger, og har nå søkt internasjonal støtte og solidaritet for sin deltakelse 
i styringen av Hong Kong. Regionen har lenge blitt ansett som en frihavn i regionen, 
og for å opprettholde dette må man fortsette å følge folkets vilje. Unge mennesker, 
og kanskje spesielt studenter, er de første til å ta til gatene i kampen for sosiale 
reformer. De fortjener å bli hørt, og å ha like muligheter for å stille til demokratiske 
valg. Hong Kong som en uavhengig stat burde legge opp til at studenter og unge kan 
bidra til å forme regionens framtid, og ikke stenge ute nye tanker og ideer. 
 
Studenttinget ved NTNU mener derfor at Hong Kongs myndigheter må finne en måte 
å inkludere, ikke ekskludere, unge mennesker og studenter i sitt demokrati. 
’Velgernes stemmer burde i tråd med representativt demokrati bestemme hvordan 
det politiske landskapet skal se ut og arte seg. Studenttinget og studentenes 
fredspris skal med denne resolusjonen øke bevisstheten rundt saken gjennom 
samarbeid med relevante samarbeidspartnere. 
 
Studenttinget mener at: 
 

 Unge mennesker og studenter burde få en like stor mulighet til å delta og stille 
til demokratiske valg, uavhengig av politisk tilhørighet. 

 Hong Kongs myndigheter må etterstrebe en inkluderende og åpen 
valgprosess. 

 ’Hong Kongs demokratiske prosesser kan ikke styres av andres stater, 
dersom de skal anses som en reelt selvstendig region. 
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 Myndighetene i Hong Kong burde gå tilbake på sin avgjørelse om å utestenge 
folkevalgte representanter, og gjeninnsette de utestengte representantene.  

 NTNU burde uttrykke sin støtte for Hong Kongs studentpolitikere, og vurdere å 
kutte deler av, eller hele, sitt samarbeid i regionen om situasjonen ikke 
forbedrer seg. 

 
 
STi-sak 13/18 Oppnevning av studentrepresentant til FUS 

 

Vedtak: 
Emilie Larsen oppnevnes til studentrepresentant til FUS. 
 
 
STi-sak 14/18 Oppnevning av studentrepresentant til FUL 

 
 

Vedtak: 
Anna Jensen oppnevnes til studentrepresentant til FUL. 
 
STi-sak 15/18 Oppnevning av studentrepresentant til FUI  

 

Vedtak: 
Martin Dahlen Trana og Sindre Toft Nordal oppnevnes til studentrepresentant til FUI. 
 

FUI-representant Ålesund 
Sara Åsnes Sagild oppnevnes til studentrepresentant til FUI.  
 

FUI-representant Gjøvik:  
Ingen kandidater har forhåndsmeldt seg. AU blir gitt fullmakt til å oppnevne FUI-
representant for Gjøvik.  
STi-sak 16/18 Oppnevning av studentrepresentant til Utdanningsutvalget  

 
 

Vedtak:  
Annbjørg Pasteur Stø oppnevnes som studentrepresentant til Utdanningsutvalget. 
AU gis fullmakt til å oppnevne vara til Utdanningsutvalget 
 
 
STi-sak 17/18  Oppnevning studentrepresentant til Den sentrale klagenemd  

 

Vedtak:  
 
Mari Nyhaug oppnevnes som studentrepresentant i Den sentrale klagenemd. 
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STi-sak 17/18 Oppnevning studentrepresentant til Den sentrale klagenemd- Vara  

 

Vedtak: 
Thomas K. Eriksen oppnevnes som vararepresentant til Den sentrale klagenemd. 
 
 
STi-sak 18/18 Oppnevning av studentrepresentant til Læringsmiljøutvalget 

 
Vedtak:  

 
Åste Solheim Hagerup oppnevnes som studentrepresentant til Læringsmiljøutvalget. 
 
STi-sak 18/18 Oppnevning av studentrepresentant til Læringsmiljøutvalget- Vara 
 

Vedtak:  
 
 Ingrid Folstad oppnevnes som vara. 
 
STi-sak 19/18 Oppnevning av studentrepresentant til Utvalg for likestilling og 
mangfold ved NTNU 
 
Vedtak: 
Ida J. Ingebrigtsen og Anja Márjá N. Keskitalo velges til studentrepresentanter for 
Utvalg for likestilling og mangfold ved NTNU. 
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