
 
 

 
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 

 

Samlevedtak Høsten 2015 
 
Studenttingsmøte 07/15 3. september 
 
STi-sak 30/15 Høring om studieforskrift 

 

Vedtak 
Følgende prinsipper legges til grunn for høringssvaret: 

 Studenttinget støtter ikke å innføre en begrensning på antall forsøk på eksamen. 

 Studenttinget støtter ikke forslaget om tap av studierett ved ett års forsinkelse. 

 Studenttinget mener at regelen om tap av studierett ved manglende produksjon av 
studiepoeng ikke bør inntreffe før etter 18 måneder. 

 Studenttinget støtter ikke å innføre krav om begrunnelse ved permisjoner. 

 Studenttinget er positive til at man også kan forbedre karakter ved kontinuasjonseksamen 
dersom denne avholdes. 

 Studenttinget mener at beste resultat skal være gjeldende ved forbedring av karakter. 

 Studenttinget støtter ikke forslaget om ikke å arrangere ny eller utsatt eksamen hvis 
ordinær eksamen arrangeres hvert semester. 

 Studenttinget mener det bør være mulig å trekke seg fra et emne selv om karaktergivende 
delbesvarelser er levert. 

 
STi-sak 29/15 Faglig organisering 

 

Vedtak 
Kriterier for fusjon: 

- Likhet i størrelse 
- Ønsker 7 – 10 fakulteter 
- Økonomisk bærekraftige 
- NTNU skal fortsatt ha en sterk sentraladministrasjon 
- Fakultetene skal basere seg på disiplinmiljøene 
- NTNUs profesjonsutdanninger skal følge disiplinmiljøene. 
- Faglig synergi, tverrfaglighet og mobilitet. 
- Ønsker ikke at det opprettes egne campusbaserte fakulteter. 
- Prinsippet om at studieprogram skal eies av fakultet og undervisning og forskning 

driftet av instituttene skal være grunnmuren i den nye strukturen. 
 
 
 
STi-sak 31/15 Nytt studentdemokrati 2016 

 

Vedtak 
 Det opprettes et felles Studentorgan for hele Ny-NTNU ved navn Studenttinget 

NTNU. Studentparlamentene ved HiG og HiÅ fortsetter sin drift som stedlige 
studentdemokratier i 2016, mens Studentparlamentet ved HiST avvikles ved 
årsskiftet.  
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 Studentorganet skal bestå av 31 medlemmer. Gjøvik og Ålesund får to medlemmer 
hver. De resterende 27 fordeles mellom fakultetene på dagens NTNU og HiST etter 
gjeldende fordelingsnøkkel (altså etter studenttall). Alle velges ved urnevalg som i 
dag.  

 Studenttinget benytter Huntington–Hill metoden for fordeling av mandater. 

 Arbeidsutvalget (AU) skal bestå av sju personer på heltid og tre på deltid.  

 Arbeidsutvalgets heltidsstillinger skal være leder, nestleder, informasjonsansvarlig, 
studentdemokratisk ansvarlig, fag- og forskningspolitisk ansvarlig, stedlig leder 
Ålesund og stedlig leder Gjøvik. 

 Det skal utarbeides og vedtas stillingsinstrukser for disse posisjonene før innkallingen 
til konstituerende møte sendes ut. 

 Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal være likestilling og inkluderingsansvarlig, 
internasjonalt ansvarlig og læringsmiljøansvarlig. 

 Ved det konstituerende møtet i Studenttinget 2016 skal det velges leder, to AU-
medlemmer på heltid og tre AU-medlemmer på deltid. Det gjennomføres tre valg. 
Stillinger fordeles på konstituerende AU-møte så snart det lar seg gjøre. 

 Studenttinget skal mot slutten av 2016 gjennomføre en evaluering av sitt virke og sin 
drift. 

 
 
 
Studenttingsmøte 08/15 24. september 
 
STi-sak 32/15 Endring av reglement 

 

Foreløpig vedtak 

Reglement for Studenttinget 
NTNU  

Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.  
Siste endring av reglementet ble gjort den 31.09.15.  

§ 0 Definisjoner 
Simpelt flertall: Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke   
Kvalifisert flertall: Mer enn 50% av de tilstedeværende representanter stemmer for  
Absolutt Flertall: Mer enn 50% av representantene må stemme for  
Kvalifisert ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av de tilstedeværende representantene stemmer for  
Absolutt ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av representantene må stemme for  
Studenttingets representanter: De 31 representantene som sitter rundt bordet og har 
stemmerett  
Studenttingets ledelse: Arbeidsutvalgets representanter på heltid.  
Stedlig studentdemokrati Gjøvik: Det øverste studentdemokratiske organet ved Høgskolen i 
Gjøvik pr. 2015.  
Stedlig studentdemokrati Ålesund: Det øverste studentdemokratiske organet ved Høgskolen i 
Ålesund pr. 2015.  
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§1 Myndighet og oppgaver  
 
§ 1.1 Myndighet  
Studenttinget er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet for å ivareta 
studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor institusjonens styre. 

 
§ 1.2 Oppgaver  
Studenttinget uttaler seg i alle saker som fremlegges fra NTNU og saker som er viktige for 
studentene ved NTNU.  
Studenttinget er medlemmer av både nasjonale og internasjonale organisasjoner og fremmer 
studentene på NTNU sin sak i disse fora.  
Studenttinget er valgorgan for alle styrer, råd og utvalg hvor studentene på NTNU skal være 
representert. Studenttinget er innstillende organ der Rektor velger studentrepresentanter.  

 
§ 2 Sammensetning  
§ 2.1 Valgkretser.  
Fakultetene ved NTNU er valgkretser for Studenttinget.  
Ved valg til Studenttinget 2016 anses Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og hvert av 
fakultetene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som fakulteter ved NTNU.  

 
§ 2.2 Representanter  
Studenttinget består av 31 representanter. Hver valgkrets skal ha minst én representant i 
Studenttinget. De resterende mandatene fordeles ved Huntington-Hill-metoden. 
Manntallet som definerer antall studenter ved hvert fakultet hentes ut 20. september 
inneværende semester.  

 
§ 2.3 Valgmåte og valgperiode  
Studenttingets representanter blir valgt ved urnevalg i hver enkelt valgkrets.  
Valgperioden følger kalenderåret.  

 
§ 2.4 Utfyllende retningslinjer  
Studenttinget vedtar utfyllende retningslinjer for gjennomføringen av valg til Studenttinget i 
valgreglementet.  

§ 3 Møter  
 
§ 3.1 Rett til å melde saker  
Alle studenter på NTNU har rett til å melde saker. Saker der AU ikke er saksbehandlere skal 
være levert til AU senest 8 dager før Studenttingsmøtet der saken skal behandles.  
 

§ 3.2 Innkalling  
Studenttingets Arbeidsutvalg kaller inn til møter.  
Innkallingen med innstilling fra AU i alle saker skal være sendt medlemmene av Studenttinget 
NTNU senest 4 dager før møtedato.  
 

§ 3.3 Vedtaksdyktighet  
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Studenttinget er vedtaksdyktig når minst 50 % av medlemmene er tilstede.  

 
§ 3.4 Stemmerett  
Studenttingets 31 medlemmer eller vara som møter for faste medlemmer har stemmerett i alle 
saker.  

 
§ 3.5 Tale- og forslagsrett  
Alle har talerett på Studenttingets møter.  
Alle studenter ved NTNU og faste observatører har forslagsrett på Studenttingets møter.  

 
§ 3.6 Vedtak  
Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall. Votering skjer normalt ved håndsopprekning, men 
hvis en representant krever det, så skal voteringen skje skriftlig. Det kan stemmes for, mot og 
avholdende. 

 
§ 3.7 Stemmelikhet   
Ved tilfeller av stemmelikhet vedtas det forslaget som ligger til grunn.  

 
§ 3.8 Protokolltilførsel og stemmeforklaring  
Studenttinget-medlemmer, Studenttinget-ledelse og kontrollkomiteen kan for å kommentere ett 
vedtak, eller forklare årsaken til en bestemt stemmegivning, levere hhv. protokolltilførsel eller 
stemmeforklaring til møteleder, disse må meldes før møtet heves. 

 
§ 3.9 Møte for lukkede dører   
I utgangspunktet er det kun Studenttingets medlemmer som har møterett på lukkede møter. 
Leder, nestledere, Kontrollkomiteen, ordstyrer og referent vil også ha møterett, såfremt ikke 
Studenttinget aktivt fjerner den. Studenttinget kan også innvilge andre møterett. Debatten om 
hvorvidt møtet skal lukkes holdes for lukkede dører.  

 
§ 3.10 Faste Observatører  
Studentrepresentantene i Styret  
En representant fra:  
Alle Studentrådene ved fakultetene  
Velferdstinget  
Studentparlamentet HiST  
Studentrådet DMMH  
NSO   
DION  
Alle styrer, råd og utvalg Studenttinget velger/innstiller til  
 

§ 4 Arbeidsutvalget (AU)  
 
§ 4.1 Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet  
AU utgjør Studenttingets daglige ledelse, og representerer Studenttinget mellom 
Studenttingets møter. AU innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget, AUs 
innstilling blir lagt til grunn på møtet. AU kan vedta hastesaker, saker som er delegert gjennom 
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tidligere vedtak i Studenttinget og saker de mener det ikke er nødvendig å ta opp med ett 
fulltallig Studentting.  
 

§ 4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget består av sju - 7 - representanter på heltid og tre - 3 - på deltid. 
Arbeidsutvalgets heltidsstillinger skal være  
Leder  
Nestleder  
Informasjonsansvarlig  
Studentdemokratisk ansvarlig  
Fag- og forskningspolitisk ansvarlig  
Stedlig leder Ålesund  
Stedlig leder Gjøvik  
 
Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal være  
Internasjonalt ansvarlig  
Læringsmiljøansvarlig  
Likestillings- og inkluderingsansvarlig  
 
Stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik er lederne av de stedlige studentdemokratiene 
ved henholdsvis Høgskolen i Gjøvik (NTNU Gjøvik) og Høgskolen i Ålesund (NTNU Ålesund).  
Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal velges blant Studenttingets representanter.  

 
§ 4.3 Arbeidsutvalgets funksjonstid  
Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på ett - 1 - år, enten 1.1-31.12 eller 1.7- 
30.6, avhengig av om de velges inn i arbeidsutvalget på høsten eller våren. Leder fungerer til 
ny leder er valgt.  

 
§ 4.4 Stillingsinstruks 
AUs medlemmer skal ha en spesifikk arbeidsinstruks for deres arbeidsområde. Endringer i 
denne vedtas av Studenttinget. 

 
§ 4.5 Stemmelikhet 
Ved tilfeller av stemmelikhet i Studenttingets arbeidsutvalg avgjør leders stemme. 

 
§ 4.6 Observatører  
Studentrepresentantene i Styret møter på AUs møter, såfremt AU ikke ønsker noe annet.  

 
§ 5 Valg i Studenttinget  
 
§ 5.1 Valgbarhet  
Så langt noe annet ikke er spesifisert er alle studenter på NTNU valgbare.  

§ 5.2 Valgmåte  
Ved valg, hvor det er flere kandidater enn antall plasser eller noen av Studenttinget-
medlemmene krever skriftlig votering benyttes preferansevalg. Stemmene vektes på følgende 
måte:  

 prioritet: 1/1 stemme  
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 prioritet: 1/2 stemme  

 prioritet: 1/3 stemme  

 OSV  
 
Man kan stemme på inntil det antall kandidater som skal velges.  
Ved valg der det er færre eller likt antall kandidater som plasser kan kandidatene velges ved 
akklamasjon.  
 

§ 5.3 Kjønnsbalanse  
Ved samtlige tillitsverv som Studenttinget velger eller innstiller 2 eller flere personer til, skal det 
tilstrebes en jevn kjønnsbalanse. Ved valg som omfattes av likestillingsloven skal det om 
nødvendig kvoteres. Kvoteringen gjennomføres over en valgomgang.  
 

§ 5.4 Valg til Arbeidsutvalget  
§ 5.4.1 Midlertidig valg til arbeidsutvalget  
Ledelsen ved Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag under det konstituerende 
møtet til Studenttinget tiltrer Studenttingets ledelse.  
Leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Ålesund (stedlig studentdemokrati Ålesund) og 
Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik (stedlig studentdemokrati Gjøvik) tiltrer 
Studenttingets ledelse som stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik.  
Under Studenttingets konstituerende møte velges  

 Leder  

 To medlemmer til Studenttingets ledelse   

 Tre deltidsmedlemmer av arbeidsutvalget  
 
Det gjennomføres tre valg, der stillingene beskrevet i hvert kulepunkt over velges i blokk.  
Arbeidsutvalget internkonstituerer seg selv, og underretter Studenttinget så fort som mulig.  

 
§ 5.4.2 Nyvalg i perioden 
Dersom noen i Studenttingets arbeidsutvalg trekker seg eller får vedtatt mistillit mot seg i 
henhold til § 6, skal nyvalg foretas på førstkommende møte, men tidligst 14 dager etter at 
vervet ble ledig.  
 

§ 5.5 Stemmelikhet  
Ved stemmelikhet holdes omvalg mellom de representantene som fikk like mange stemmer.  
Resulterer også dette i stemmelikhet åpnes talelisten igjen før det igjen holdes omvalg. Ved 
180 stemmelikhet også denne gangen skal det holdes nytt valg på neste møte.  

 
§ 5.6 Funksjonstid   
Så langt noe annet ikke er spesifisert trer representanter valgt av Studenttinget inn i sine verv 
når møtet de er valgt på heves og sitter ut den perioden de er valgt for.  

 
§ 5.7 Blanke stemmer  
Ved et kvalifisert flertall av blanke stemmer i valgsaker skal talelisten åpnes, før det holdes et 
omvalg. Om det fremdeles er et kvalifisert flertall av blanke stemmer også denne gangen skal 
det holdes nytt valg ved neste møte.  

 
§ 6 Mistillit 
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§ 6.1 Leder og Nestledere  
Studenttinget kan med kvalifisert flertall på to etterfølgende møter vedta mistillit til 
Studenttingets ledelse.  

§ 6.2 Andre  
Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit mot andre tillitsvalgte som 
Studenttinget har valgt inn i et styre, råd eller utvalg.  

§ 6.3 Offentliggjøring og ikrafttredelse  
Forslag om mistillit skal være bekjentgjort i møteinnkallingen.  
Den som får vedtatt en mistillit mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt av Studenttinget  
NTNU. 
  

§ 7 Kontrollkomiteen  
§ 7.1 Myndighetsområde  
Kontrollkomiteen er Studenttingets kontrollorgan, og skal rapportere til Studenttinget.  
 

§ 7.2 Oppgaver  
1. Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og Studenttinget dersom de strider mot vedtekter, 
retningslinjer og arbeidsprogrammet til Studenttinget.  
2. Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av Studenttinget blir fulgt.  
3. Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter forespørsel 
fra Studenttinget, AU, Leder eller møteleder.  
4. Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og Studenttinget slik at de også kan ha en 
støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget.  
 

§ 8 Utfyllende retningslinjer  
  
§ 8.1 Forretningsorden  
Studenttinget vedtar en forretningsorden som gir retningslinjer for gjennomføringen av 
Studenttingets møter.  

 
§ 8.2 Økonomireglement   
Studenttinget vedtar ett økonomireglement som gir retningslinjer for den økonomiske driften.  

 
§ 8.3 Valgreglement  
Studenttinget vedtar ett valgreglement som gir retningslinjer for gjennomføring av valg til 
Studenttinget.  

 
§ 8.4 Endring av utfyllende retningslinjer  
Endringer av de utfyllende retningslinjene skal vedtas ved absolutt flertall.  
Forslag til endringer til de utfyllende retningslinjene skal gjøres kjent for AU senest 2 uker før 
møtet de skal vedtas. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes med 
innkallingen.  

§ 9 Endring av reglementet 
 
§ 9.1 Ikrafttredelse  
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Endringer i reglementet skal vedtas med ⅔ kvalifisert flertall på to etterfølgende møter.  
Endringen trer i kraft etter at det andre møtet er hevet.  
 

§ 9.2 Innlevering av endringsforslag  
Forslag til endringer av reglementet skal gjøres kjent for AU senest 2 uker før det første møte  
de skal behandles. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes med 
innkallingen.  

 
§ 10 Oppløsning  
Oppløsning av Studenttinget vedtas med ⅔ kvalifisert flertall på to etterfølgende møter, og trer 
i kraft etter at det andre møtet er hevet. Forslag om oppløsning skal gjøres kjent for 
Arbeidsutvalget fire uker før første behandling. Allmøtene ved NTNUs fakultetet skal komme 
med en uttalelse. 

 
 
STi-sak 33/15 Stillingsinstrukser for 2016 

 
Diskusjonssak. Momentene som kom opp i diskusjonen tas med i det videre arbeidet med 
stillingsinstruksene. 

Prøvevoteringer: 
 Ja Nei 

Skal hovedansvaret til studentdemokratisk ansvarlig være å følge opp 
studentrådene? 

14  

Skal hovedansvaret til informasjonsansvarlig være valg? 7 6 

Er leders ansvar utad mens nestleder internt? 10 5 

Trondheim som arbeidssted for styrerepresentantene? 16 1 

 
 
STi-sak 34/15 Studieavgift/Kopinorsaken 

 

Vedtak 

 Studenttinget NTNU mener at en innføring er et brudd på gratisprinsippet. 

 Studenttinget NTNU mener at kopinoravgiften bør dekkes inn av NTNU, og ikke 
faktureres studentene. 

 Studenttinget NTNU mener at NTNU bør si opp avtalen med Kopinor dersom NTNU 
ikke tar seg råd til å dekke avgiften for studentene. 

 
 
Studenttingsmøte 09/15 1. oktober 
 
STi-sak 32/15 Endring av reglement 

 

Reglement for Studenttinget 
NTNU  
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Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.  
Siste endring av reglementet ble gjort den 01.10.15.  

§ 0 Definisjoner 
Simpelt flertall: Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke   
Kvalifisert flertall: Mer enn 50% av de tilstedeværende representanter stemmer for  
Absolutt Flertall: Mer enn 50% av representantene må stemme for  
Kvalifisert ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av de tilstedeværende representantene stemmer for  
Absolutt ⅔ flertall: Mer enn ⅔ av representantene må stemme for  
Studenttingets representanter: De 31 representantene som sitter rundt bordet og har 
stemmerett  
Studenttingets ledelse: Arbeidsutvalgets representanter på heltid.  
Stedlig studentdemokrati Gjøvik: Det øverste studentdemokratiske organet ved Høgskolen i 
Gjøvik pr. 2015.  
Stedlig studentdemokrati Ålesund: Det øverste studentdemokratiske organet ved Høgskolen i 
Ålesund pr. 2015.  
 

§1 Myndighet og oppgaver  
 
§ 1.1 Myndighet  
Studenttinget er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet for å ivareta 
studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor institusjonens styre. 

 
§ 1.2 Oppgaver  
Studenttinget uttaler seg i alle saker som fremlegges fra NTNU og saker som er viktige for 
studentene ved NTNU.  
Studenttinget er medlemmer av både nasjonale og internasjonale organisasjoner og fremmer 
studentene på NTNU sin sak i disse fora.  
Studenttinget er valgorgan for alle styrer, råd og utvalg hvor studentene på NTNU skal være 
representert. Studenttinget er innstillende organ der Rektor velger studentrepresentanter.  

 
§ 2 Sammensetning  
§ 2.1 Valgkretser.  
Fakultetene ved NTNU er valgkretser for Studenttinget.  
Ved valg til Studenttinget 2016 anses Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og hvert av 
fakultetene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som fakulteter ved NTNU.  

 
§ 2.2 Representanter  
Studenttinget består av 31 representanter. Hver valgkrets skal ha minst én representant i 
Studenttinget. De resterende mandatene fordeles ved Huntington-Hill-metoden. 
Manntallet som definerer antall studenter ved hvert fakultet hentes ut 20. september 
inneværende semester.  

 
§ 2.3 Valgmåte og valgperiode  
Studenttingets representanter blir valgt ved urnevalg i hver enkelt valgkrets.  
Valgperioden følger kalenderåret.  

 
§ 2.4 Utfyllende retningslinjer  
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Studenttinget vedtar utfyllende retningslinjer for gjennomføringen av valg til Studenttinget i 
valgreglementet.  

§ 3 Møter  
 
§ 3.1 Rett til å melde saker  
Alle studenter på NTNU har rett til å melde saker. Saker der AU ikke er saksbehandlere skal 
være levert til AU senest 8 dager før Studenttingsmøtet der saken skal behandles.  
 

§ 3.2 Innkalling  
Studenttingets Arbeidsutvalg kaller inn til møter.  
Innkallingen med innstilling fra AU i alle saker skal være sendt medlemmene av Studenttinget 
NTNU senest 4 dager før møtedato.  
 

§ 3.3 Vedtaksdyktighet  
Studenttinget er vedtaksdyktig når minst 50 % av medlemmene er tilstede.  

 
§ 3.4 Stemmerett  
Studenttingets 31 medlemmer eller vara som møter for faste medlemmer har stemmerett i alle 
saker.  

 
§ 3.5 Tale- og forslagsrett  
Alle har talerett på Studenttingets møter.  
Alle studenter ved NTNU og faste observatører har forslagsrett på Studenttingets møter.  

 
§ 3.6 Vedtak  
Alle vedtak blir gjort med simpelt flertall. Votering skjer normalt ved håndsopprekning, men 
hvis en representant krever det, så skal voteringen skje skriftlig. Det kan stemmes for, mot og 
avholdende. 

 
§ 3.7 Stemmelikhet   
Ved tilfeller av stemmelikhet vedtas det forslaget som ligger til grunn.  

 
§ 3.8 Protokolltilførsel og stemmeforklaring  
Studenttinget-medlemmer, Studenttinget-ledelse og kontrollkomiteen kan for å kommentere ett 
vedtak, eller forklare årsaken til en bestemt stemmegivning, levere hhv. protokolltilførsel eller 
stemmeforklaring til møteleder, disse må meldes før møtet heves. 

 
§ 3.9 Møte for lukkede dører   
I utgangspunktet er det kun Studenttingets medlemmer som har møterett på lukkede møter. 
Leder, nestledere, Kontrollkomiteen, ordstyrer og referent vil også ha møterett, såfremt ikke 
Studenttinget aktivt fjerner den. Studenttinget kan også innvilge andre møterett. Debatten om 
hvorvidt møtet skal lukkes holdes for lukkede dører.  

 
§ 3.10 Faste Observatører  
Studentrepresentantene i Styret  
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En representant fra:  
Alle Studentrådene ved fakultetene  
Velferdstinget  
Studentparlamentet HiST  
Studentrådet DMMH  
NSO   
DION  
Alle styrer, råd og utvalg Studenttinget velger/innstiller til  
 

§ 4 Arbeidsutvalget (AU)  
 
§ 4.1 Arbeidsutvalgets ansvar og myndighet  
AU utgjør Studenttingets daglige ledelse, og representerer Studenttinget mellom 
Studenttingets møter. AU innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget, AUs 
innstilling blir lagt til grunn på møtet. AU kan vedta hastesaker, saker som er delegert gjennom 
tidligere vedtak i Studenttinget og saker de mener det ikke er nødvendig å ta opp med ett 
fulltallig Studentting.  
 

§ 4.2 Sammensetning av arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget består av sju - 7 - representanter på heltid og tre - 3 - på deltid. 
Arbeidsutvalgets heltidsstillinger skal være  
Leder  
Nestleder  
Informasjonsansvarlig  
Studentdemokratisk ansvarlig  
Fag- og forskningspolitisk ansvarlig  
Stedlig leder Ålesund  
Stedlig leder Gjøvik  
 
Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal være  
Internasjonalt ansvarlig  
Læringsmiljøansvarlig  
Likestillings- og inkluderingsansvarlig  
 
Stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik er lederne av de stedlige studentdemokratiene 
ved henholdsvis Høgskolen i Gjøvik (NTNU Gjøvik) og Høgskolen i Ålesund (NTNU Ålesund).  
Arbeidsutvalgets deltidsstillinger skal velges blant Studenttingets representanter.  

 
§ 4.3 Arbeidsutvalgets funksjonstid  
Arbeidsutvalgets medlemmer har en funksjonstid på ett - 1 - år, enten 1.1-31.12 eller 1.7- 
30.6, avhengig av om de velges inn i arbeidsutvalget på høsten eller våren. Leder fungerer til 
ny leder er valgt.  

 
§ 4.4 Stillingsinstruks 
AUs medlemmer skal ha en spesifikk arbeidsinstruks for deres arbeidsområde. Endringer i 
denne vedtas av Studenttinget. 

 
§ 4.5 Stemmelikhet 
Ved tilfeller av stemmelikhet i Studenttingets arbeidsutvalg avgjør leders stemme. 
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§ 4.6 Observatører  
Studentrepresentantene i Styret møter på AUs møter, såfremt AU ikke ønsker noe annet.  

 
§ 5 Valg i Studenttinget  
 
§ 5.1 Valgbarhet  
Så langt noe annet ikke er spesifisert er alle studenter på NTNU valgbare.  

§ 5.2 Valgmåte  
Ved valg, hvor det er flere kandidater enn antall plasser eller noen av Studenttinget-
medlemmene krever skriftlig votering benyttes preferansevalg. Stemmene vektes på følgende 
måte:  

 prioritet: 1/1 stemme  

 prioritet: 1/2 stemme  

 prioritet: 1/3 stemme  

 OSV  
 
Man kan stemme på inntil det antall kandidater som skal velges.  
Ved valg der det er færre eller likt antall kandidater som plasser kan kandidatene velges ved 
akklamasjon.  
 

§ 5.3 Kjønnsbalanse  
Ved samtlige tillitsverv som Studenttinget velger eller innstiller 2 eller flere personer til, skal det 
tilstrebes en jevn kjønnsbalanse. Ved valg som omfattes av likestillingsloven skal det om 
nødvendig kvoteres. Kvoteringen gjennomføres over en valgomgang.  
 

§ 5.4 Valg til Arbeidsutvalget  
§ 5.4.1 Midlertidig valg til arbeidsutvalget  
Ledelsen ved Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag under det konstituerende 
møtet til Studenttinget tiltrer Studenttingets ledelse.  
Leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Ålesund (stedlig studentdemokrati Ålesund) og 
Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik (stedlig studentdemokrati Gjøvik) tiltrer 
Studenttingets ledelse som stedlig leder Ålesund og stedlig leder Gjøvik.  
Under Studenttingets konstituerende møte velges  

 Leder  

 To medlemmer til Studenttingets ledelse   

 Tre deltidsmedlemmer av arbeidsutvalget  
 
Det gjennomføres tre valg, der stillingene beskrevet i hvert kulepunkt over velges i blokk.  
Arbeidsutvalget internkonstituerer seg selv, og underretter Studenttinget så fort som mulig.  

 
§ 5.4.2 Nyvalg i perioden 
Dersom noen i Studenttingets arbeidsutvalg trekker seg eller får vedtatt mistillit mot seg i 
henhold til § 6, skal nyvalg foretas på førstkommende møte, men tidligst 14 dager etter at 
vervet ble ledig.  
 

§ 5.5 Stemmelikhet  
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Ved stemmelikhet holdes omvalg mellom de representantene som fikk like mange stemmer.  
Resulterer også dette i stemmelikhet åpnes talelisten igjen før det igjen holdes omvalg. Ved 
180 stemmelikhet også denne gangen skal det holdes nytt valg på neste møte.  

 
§ 5.6 Funksjonstid   
Så langt noe annet ikke er spesifisert trer representanter valgt av Studenttinget inn i sine verv 
når møtet de er valgt på heves og sitter ut den perioden de er valgt for.  

 
§ 5.7 Blanke stemmer  
Ved et kvalifisert flertall av blanke stemmer i valgsaker skal talelisten åpnes, før det holdes et 
omvalg. Om det fremdeles er et kvalifisert flertall av blanke stemmer også denne gangen skal 
det holdes nytt valg ved neste møte.  

 
§ 6 Mistillit 
§ 6.1 Leder og Nestledere  
Studenttinget kan med kvalifisert flertall på to etterfølgende møter vedta mistillit til 
Studenttingets ledelse.  

§ 6.2 Andre  
Studenttinget kan med kvalifisert 2/3 flertall vedta mistillit mot andre tillitsvalgte som 
Studenttinget har valgt inn i et styre, råd eller utvalg.  

§ 6.3 Offentliggjøring og ikrafttredelse  
Forslag om mistillit skal være bekjentgjort i møteinnkallingen.  
Den som får vedtatt en mistillit mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt av Studenttinget  
NTNU. 
  

§ 7 Kontrollkomiteen  
§ 7.1 Myndighetsområde  
Kontrollkomiteen er Studenttingets kontrollorgan, og skal rapportere til Studenttinget.  
 

§ 7.2 Oppgaver  
1. Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og Studenttinget dersom de strider mot vedtekter, 
retningslinjer og arbeidsprogrammet til Studenttinget.  
2. Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av Studenttinget blir fulgt.  
3. Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter forespørsel 
fra Studenttinget, AU, Leder eller møteleder.  
4. Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og Studenttinget slik at de også kan ha en 
støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget.  
 

§ 8 Utfyllende retningslinjer  
  
§ 8.1 Forretningsorden  
Studenttinget vedtar en forretningsorden som gir retningslinjer for gjennomføringen av 
Studenttingets møter.  

 
§ 8.2 Økonomireglement   
Studenttinget vedtar ett økonomireglement som gir retningslinjer for den økonomiske driften.  
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§ 8.3 Valgreglement  
Studenttinget vedtar ett valgreglement som gir retningslinjer for gjennomføring av valg til 
Studenttinget.  

 
§ 8.4 Endring av utfyllende retningslinjer  
Endringer av de utfyllende retningslinjene skal vedtas ved absolutt flertall.  
Forslag til endringer til de utfyllende retningslinjene skal gjøres kjent for AU senest 2 uker før 
møtet de skal vedtas. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes med 
innkallingen.  

§ 9 Endring av reglementet 
 
§ 9.1 Ikrafttredelse  
Endringer i reglementet skal vedtas med ⅔ kvalifisert flertall på to etterfølgende møter.  
Endringen trer i kraft etter at det andre møtet er hevet.  
 

§ 9.2 Innlevering av endringsforslag  
Forslag til endringer av reglementet skal gjøres kjent for AU senest 2 uker før det første møte  
de skal behandles. Innstilling fra AU og uttalelse fra Kontrollkomiteen skal sendes med 
innkallingen.  

 
§ 10 Oppløsning  
Oppløsning av Studenttinget vedtas med ⅔ kvalifisert flertall på to etterfølgende møter, og trer 
i kraft etter at det andre møtet er hevet. Forslag om oppløsning skal gjøres kjent for 
Arbeidsutvalget fire uker før første behandling. Allmøtene ved NTNUs fakultetet skal komme 
med en uttalelse. 

 
 
Studenttingsmøte 10/15 15. oktober 
 
STi-sak 36/15 Oppnevning av kandidater til den sentrale klagenemnd 

 

Vedtak: 
 Studenttinget NTNU innstiller følgende Øystein Haug og Mari Nyhaug som faste medlemmer i 
den sentrale klagenemnd. Som vara innstilles Bendik Balstad Deraas og Oliver Tellnes. 

 
 
STi-sak 37/15 Oppnevning av kandidater til skikkethetsnemnda 

 

Vedtak: 
 Studenttinget innstiller på Mira Thømt og Tom Futago Skjellerud som nye medlemmer av 
skikkethetsnemnda. 

 
STi-sak 35/15 Kontroll av oppholdstillatelse 
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Vedtak 
Studenttinget NTNU ønsker ikke at universitet og høgskoler i Norge skal kontrollere 
utenlandske studenter og søkeres oppholdstillatelse. Dette ansvaret skal ilegges 
hensiktsmessige instanser under staten. 
Studieretten bør ikke avhenge av oppholdstillatelse. Høyere utdanning skal ikke påta seg 
rollen som grensekontrollør. 

 
 
STi-sak 38/15 Mandatfordeling i Velferdstinget 

 

Vedtak 
 Studenttinget NTNU velger 12 mandater til Velferdstinget. 

 Studenttinget støtter forslaget om utvidelse av Velferdstingets AU til Gjøvik og Ålesund. 

 Arbeidsutvalget får fullmakt til å vedta endelig mandatfordeling i tråd med punkt en og to. 

 
Studenttingsmøte 11/15 5. november 
 
 
STi-sak 43/15 Oppnevning av studentrepresentanter til FUS 

 

Vedtak: 
 Studenttinget NTNU innstiller Petter Tufte.  

 
 
STi-sak 44/15 Oppnevning av studentrepresentanter til FUL 

 

Vedtak: 
 Studenttinget gir arbeidsutvalget fullmakt til å innstille til FUL førstkommende 
periode etter råd fra allmøte for lektorutdanningene.  

 
 
STi-sak 45/15 Valg av studentrepresentanter UU 

 

Vedtak: 
 Studenttinget gir arbeidsutvalget fullmakt til å velge til UU førstkommende 
periode. 

 
 
STi-sak 40/15 Stillingsinstrukser for Studenttinget 

 
 

Vedtak 
 

Vedtatt på Studenttingsmøte 05.11.2015 
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Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og 
er NTNU-studentenes øverste lovpålagte organ. Studenttinget NTNU representerer 
og ivaretar studentenes interesser ovenfor rektoratet ved NTNU, Norsk 
Studentorganisasjon (NSO) og andre aktuelle fora. 
Studenttinget fremmer studentenes interesser i alle relevante fora. aAlle medlemmer 
et ansvar for å fremme og diskutere saker med medstudenter og være aktive i 
offentlige debattfora. Arbeidsutvalget (AU) består av syv (7) studenter på heltid, og 
tre (3) studenter på deltid. AU har som oppgave å representere STi mellom møtene. 
AU innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for STi og deres innstilling blir lagt 
til grunn ved votering på STi-møtene. AU kan vedta hastesaker, saker som er 
delegert gjennom tidligere vedtak i STi og saker de mener det ikke er nødvendig å ta 
opp med Studenttinget. Styrerepresentantene deltar på møter i AU, men har ikke 
stemmerett. Alle medlemmer av AU skal skrive under på en arbeidskontrakt. 
 
Arbeidsutvalget 
AU har et ansvar for at Studenttinget NTNUs politiske meninger blir fremmet for 
ledelsen ved NTNU, administrasjonen, studentene, NSO og media. Arbeidsutvalget 
skal, hvis det ikke er gyldig grunn til fritak:  

 Delta på alle STi-møter  

 Delta på alle AU-møter  

 Delta på oppstartsseminaret og motivasjonsseminaret 

 Delta på overlapp med nytt arbeidsutvalg  

 Delta på overlappshelg med styrerepresentantene  

 Delta på immatrikuleringen  

 Delta under valgukene  

 AU er bundet av Studenttingets politikk 
 
Media  
Som Studenttingets representant er leder den som skal skape god kontakt med 
media, og sørge for at Studenttingets synspunkter er kjent blant studentene, NTNU, 
kommunen, fylkeskommunen og på nasjonalt nivå. Leder skal allikevel oppfordre og 
legge til rette for at Studenttingsmedlemmer og resten av AU kan gå i media med 
sine kampsaker. AU bør unngå å opptre som privatpersoner i media, med mindre 
annet er avklart med leder. 
 
Generelt  
Stillingsinstruksen for Studenttinget skal avklare hvordan oppgavene og pliktene til 
Studenttinget er fordelt. Arbeidsutvalget kan velge å fordele oppgavene forskjellig fra 
stillingsinstruksen, men Studenttinget skal da informeres. Ved større endringer av 
oppgavefordelingen må dette vedtas av Studenttinget. AU velger personlig vara 
internt i AU på verv de innehar i kraft av sin stilling. Råd, utvalg og oppgaver som 
ikke er spesifisert i instruksen fordeles på konstituerende AU-møte. 
Personer valt til ledelsen i STi skal være åpne om andre verv de har. 
Arbeidsmengden fra disse vervene skal ikke gå utover arbeidet i STi, og skal heller 
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ikke medføre en rollekonflikt. Dette gjelder også for styrerepresentantene tilsatt av 
STi.  
 
1. Studenttingets representanter 

 Har et ansvar for at deres personlige kampsaker blir fremmet i løpet av året  

 Har et ansvar for å få innspill fra studentene på saker som skal diskuteres i 
STi  

 Har et ansvar for å møte godt forberedt til møter, slik at de kan delta i, og 
forme debatten  

 Har et ansvar for å skape og delta i debatter i det offentlige rom  

 Skal bidra til profilering av valget til neste års Studentting i minst tre (3) timer  

 Skal hjelpe til på immatrikuleringen ved behov 
 
2. Leder 

Leder har det overordnede ansvaret for Studenttinget. 
Leder har som hovedoppgave å være Studenttingets representant i interne og 
eksterne organer. Leder har et særskilt ansvar for eksterne relasjoner og organer. 
Leder har ansvar for at alle relevante råd og utvalg blir fulgt opp og kan delegere 
arbeidsutvalgets deltagelse i disse. Leder har ansvar for følgende utvalg dersom ikke 
annet blir bestemt: 

 NTNUs dekanmøte 

 Arbeidsutvalget i Læringsmiljøutvalget 

 Trondheim Studentråd 

 Velferdstinget 

 Trondheim kommunes plangruppe 

 Fakultetsforum 
 
Leder har ansvar for å ha kontakt med NSO. 
Leder har ansvar for å holde kontakt og følge opp samarbeid med andre 
universiteter. 
Leder har ansvar for Studenttingets økonomi. 
Leder har personalansvar for Studenttingets ansatte og politisk valgte. 
Leder har ansvar for langsiktig planlegging og erfaringsoverføring til neste 
Studentting. 
Leder har ansvar for å gjennomføre Studenttingets fag og forskningspolitikk. 
Leder uttaler seg på vegne av Studenttinget. 
 
3. Nestleder 

Nestleder har som hovedoppgave å være Studenttingets representant i interne og 
eksterne organer. Nestleder har et særskilt ansvar for interne relasjoner og organer. 
Nestleder har ansvar for å delegere arbeidsoppgaver internt i AU i samråd med 
leder. 
Nestleder har ansvar for følgende utvalg dersom ikke annet blir bestemt. 

 NTNUs dekanmøte 

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 

 

 Velferstinget 

 Fakultetsforum 
 
Nestleder har ansvar for å følge opp kontakten med NTNUs linjeforeninger og andre 
relevante interne organ. 
Nestleder har ansvar for at sakspapirer og lignende er ferdigstilt innen fristene til AU 
og STi-møter 
Nestleder har ansvar for å skape et godt sosialt miljø på Studenttingets kontor for å 
fremmer et godt arbeidsmiljø. 
Nestleder har, sammen med leder. ansvar for å påse at arbeidsutvalgets medlemmer 
overholder en rimelig arbeidstid, og for å iverksetter tilrettelegging ved behov. 
Nestleder har ansvar for å gjennomføre Studenttingets fag og forskningspolitikk. 
Nestleder er leders stedfortreder ved behov. 
 
4. Studentdemokratisk ansvarlig 

Studentdemokratisk ansvarlig har ansvar for å følge opp og koordinere arbeid og 
prosjekter med NTNUs studentråd.  
Studentdemokratisk ansvarlig har ansvar for at alle studentråd blir fulgt opp av 
arbeidsutvalget. 
Studentdemokratisk ansvarlig har ansvar for kurs og opplæring av nye tillitsvalgte. 
Studentdemokratisk ansvarlig har ansvar for organiseringen av Studenttingets møter. 
 
5. Informasjonsansvarlig 

Informasjonsansvarlig har ansvaret for profilering og synliggjøring av Studenttingets 
arbeid.  
Informasjonsansvarlig har ansvar for Studenttingets profileringsmateriell. 
Informasjonsansvarlig har ansvar for at det arbeides med å oppdatere Studenttingets 
nettsider. 
Informasjonsansvarlig har ansvar for gjennomføringen av Studenttingets valg som 
leder av valgstyret. 
 
6. Fag- og forskningsansvarlig 
Fag og forskningsansvarlig har ansvar for å utarbeide Studenttingets fag- og 
forskningspolitikk. 
 
Fag- og forskningsansvarlig sitter i utdanningsutvalgets møter og har ansvar for å 
arrangere formøter med de fakultetstillitsvalgte i forkant av hvert møte. 
Fag- og forskningsansvarlig skal i samråd med Studentdemokratisk ansvarlig følge 
opp studentrådenes utdanningspolitiske arbeid. 
Fag- og forskningsansvarlig har ansvar for å følge opp nasjonalt arbeid med 
utdanningspolitikk i samarbeid med andre universiteter 
Fag- og forskningsansvarlig har ansvar for å følge opp NTNUs deltagelse i Nordtek 
og Nordic Five Tech. 
Fag- og forskningsansvarlig er leder og nestleders vara til dekanmøtet. 
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7. Stedlig leder Gjøvik/Ålesund 

Stedlig leder har ansvaret for drift av det lokale studentdemokratiet ved henholdsvis 
Gjøvik og Ålesund. 
Stedlig leder har ansvar for å følge opp det lokale velferdsutvalg. 
Stedlig leder har, sammen med studentdemokratisk ansvarlig, ansvar for kurs og 
opplæring av tillitsvalgte. 
 
8. AU-medlemmene på deltid 
 
8.1 Generelt 
AU-medlemmene på deltid har ansvaret for  

 å drive det politiske arbeidet innenfor sitt område fremover.  

 ha en god forståelse for Studenttingets politikk innenfor sitt område.  

 skal selv skrive minst en (1) sak i funksjonsperioden.  

 skal selv komme med forslag til saker.  

 å holde politikken på sitt område oppdatert.  

 å ha overlapp med de nye AU-medlemmene.  

 å få relevant politikk på dagsorden i råd, verv og utvalg som medlemmene 
sitter i.  

 å skrive et utfyllende erfaringsdokument på slutten av sin funksjonstid.  
 
AU-medlemmene skal ha følgende hovedansvarsområder:  

 Internasjonalt ansvarlig  

 Læringsmiljøansvarlig  

 Likestillings- og inkluderingsansvarlig  
 
Studenttinget skal informeres om hvem av AU-medlemmene som har ansvar for 
hvilke områder. Det er forventet at AU-medlemmene har en arbeidsbelastning 
tilsvarende stillingsprosenten og er til stede på Studenttingskontoret. Dette er for å 
vise tilstedeværelse og å sikre god kontakt med ledelsen, men også for å lettere få 
hjelp og innspill fra andre i studentdemokratiet. AUs medlemmer kan også arbeide 
med andre prosjekter og interesseområder, så lenge dette er avklart med ledelsen. 
 
8.1 Internasjonalt ansvarlig 
 
Internasjonalt ansvarlig skal fronte Studenttingets internasjonale politikk utad, har 
ansvar for:  
 
Lokalt:  

 Holde kontakt med internasjonale studentorganisasjoner av interesse som 
ESN, ISU, ICOT og SAIH. 

 Revidere STi-sak 50/14 "Veien videre til utlandet på 1-2-3" hvert partallsår.  
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 Holde kontakt med Internasjonal Seksjon ved NTNU og delta på deres møter.  
 

Nasjonalt:  

 Være oppdatert på nasjonal politikk angående internasjonalisering og 
utveksling.  

 Delta på SAIHs samlinger.  

 Ha kontakt med Internasjonal komité og internasjonalt ansvarlig i NSO. 

 Ha kontakt med andre studentpolitiske organ og parlament i saker som angår 
internasjonal studentpolitikk 

 
8.2 Læringsmiljøansvarlig  

 

Læringsmiljøansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på læringsmiljø og HMS 
utad, og skal derfor:  
Lokalt:  

 Følge opp arbeidet med kvalitetssikringen av læringsmiljøet ved NTNU.  

 Sitte i læringsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget.  

 Følge opp arbeidet med HMS- og avvikssystemet ved NTNU.  

 Følge opp problemene som kommer frem av undersøkelser som angår 
læringsmiljøet.  

 I samarbeid med likestillings- og inkluderingsansvarlig følge opp problemene 
som kommer frem av studentenes helse- og trivselsundersøkelse.  

 
Nasjonalt:  

 Ha kontakt med andre studentpolitiske organ i saker som angår læringsmiljø  
 
8.4 Likestillings- og inkluderingsansvarlig  
Likestillings- og inkluderingsansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på likestilling 
og inkludering utad, og skal derfor:  
Lokalt:  

 Sitte som studentrepresentant i Tilretteleggingsforum.  

 Følge opp problemene som omhandler likestilling og inkludering.  

 I samarbeid med læringsmiljøansvarlig følge opp problemene som kommer 
frem av studentenes helse- og trivselsundersøkelse.  

Nasjonalt:  

 Ha kontakt med andre studentpolitiske organ i saker som angår likestilling og 
inkludering. 

 
 
 
 
9. Styrerepresentantene 
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Styrerepresentantene har ansvar for å arrangere formøter med de 
fakultetstillitsvalgte i forkant av hvert styremøte. 
Styrerepresentantene skal arrangere kurs for fakultetstillitsvalgte. 
Styrerepresentantene skal i samråd med studentdemokratisk ansvarlig følge opp 
studentrådene. 
Styrerepresentantene skal samarbeide med studentepresentanter ved andre 
universiteter. 
Styrerepresentantene skal delta på Studenttingets møter og seminarer og holde 
Studenttinget oppdatert på styrets arbeid. 
Styrerepresentantene skal møte på arbeidsutvalgets innstillende møter og har ansvar 
for å bistå arbeidsutvalget i saksbehandlingsprosessen. Styrerepresentantene er ikke 
bundet av vedtak gjort i STi eller AU. 
 
 
STi-sak 42/15 Regnskap Fadderutvalget 2015 

 

Vedtak 
Regnskapet godkjennes.  

 
 
STi-sak 39/15 Studenttingets politikk om praksis i utdanning 

 

Vedtak 
Arbeidsutvalget innstiller på følgende punkter til Studenttinget som forslag til helhetlig 
praksispolitikk på vegne av studentene ved NTNU.  

Bolig  
Studenttinget mener at:  

 Universitetet har ansvar for å finne bosted for studenter som 
har praksis utenfor institusjonsområdet. Ansvaret innebærer at NTNU 
formidler tilbud av hybler. NTNU inngår avtale om leieforhold, men den enkelte 
student er selv ansvarlig for å overholde regler og forpliktelser i forbindelse 
med leieforholdet.  

 Studenten kan velge å finne hybel selv hvis det er ønskelig. Dette må avtales 
med universitetet i forkant av praksis, og NTNU skal godkjenne leieforholdet 
før kontrakt skrives. Hvis studenten selv har valgt annen hybel enn den NTNU 
tilbyr, må studenten dekke mellomlegget hvis prisen er høyere.  

 NTNU kan ikke forventes å skaffe bolig eller dekke kostnadene forbundet med 
dette dersom studenten søker om og får innvilget praksis utenfor NTNUs 
praksisområde.  

 Studenten har rett til avklaring om boligsituasjon senest tre uker før praksis 
skal begynne.  

 
Reise  
Studenttinget mener at:  
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 Studenter i praksis har skal krav på bolig dersom de må utenfor 
bostedskommune eller må bruke mer enn 1 time med kollektivtransport til 
praksissted. Bruk av privat bil skal avtales med institusjonen, og 
kilometergodtgjørelse skal refunderes i henhold til statens satser.  

 NTNU skal dekke utgifter for én reise til/fra hybel ved praksisstedet. 
Institusjonen dekker en ekstra hjemreise dersom tungtveiende årsaker kan 
dokumenteres.  

 
Veiledning og oppfølging  
Studenttinget mener at:  

 Ekstern veileder skal ha jobbet minimum 2 år i relevant arbeid.  

 Institusjonen skal gi alle veiledere relevant kursing.  

 Ved intern veiledning skal det settes et tak på hvor mange studenter eller 
grupper en veileder kan ha, sett i sammenheng med kravene i rammeplanen 
til at oppfølging og veiledningstimer skal foregå individuelt.  

 
Særskilt praksisplass  
Studenttinget mener at studenter som faller innenfor kategoriene i listen under 
skal ha krav på særskilt praksisplass:  

o Lider av behandlingstrengende sykdom med begrunnet dokumentasjon 
på at nødvendig behandling må gjennomføres i bostedsbyen i den 
aktuelle perioden for praksisstudier.  

o Har omsorg for barn under 6 år eller aleneomsorg for barn under 18 år.  
o Har barn, ektefelle eller samboer med alvorlig sykdom eller 

funksjonsvansker.  
o Toppidrettsutøvere som er knyttet til Olympiatoppen og som er på 

landslag, inkl. ungdoms-, rekrutterings- eller juniorlandslag, er på 
satsningsgrupper i regi av forbund utenom landslag med 
prestasjonsnivå tett opp under landslag, er spiller i eliteserien i 
lagspillidretter eller er spiller i lavere divisjoner kombinert med 
landslagsspill.  

o Fremtredende verv innen studentfrivilligheten, som leder av 
Studentersamfunnet, UKE-sjef, ISFiT-president, NTNUi-leder og Quak!-
leder.  

o Innehar lønnede/kompenserte verv i studentdemokratiet eller innehar 
posisjoner i nemder, utvalg, komiteer vitale for NTNUs drift. 

 
Vurdering   
Studenttinget mener at:  

 For veiledet praksisstudium skal det være anledning til å fremstille seg to 
ganger. Når det foreligger særskilte grunner, kan studenten søke universitetet 
om å få tilrettelagt en tredje praksisperiode.  

 Ved dokumentert tvingende årsak skal avbrudd eller ikke bestått 
praksisperiode ikke telle som et forsøk.  
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Særskilt vurdering  
Studenttinget mener at:  

 NTNU og praksisstedet skal legge til rette for at studenter med særskilt behov 
skal kunne gjennomføre praksis jf. Universitet og Høgskoleloven §4-3.  

 
 
 
STi-sak 41/15 Høring om faglig organisering 

 

Vedtak 
AU skriver høringssvar basert på de innspill som kommer under møte.  
Prøvevoteringer:  
 M2: 4 
 M2a: 12 

 Avh: 2 
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