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Møtedato: 02.05.19 Saksbehandler: Rune Rosland 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 10/19 Oppnevning til Råd for samarbeid med arbeidslivet 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
Mandat til RSA: https://www.ntnu.no/rsa/om 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

STi – Studenttinget 

RSA- Råd for samarbeid med arbeidslivet 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (NTNU RSA) er rådgivende organ for 1 

rektor, og skal bidra til et overordnet, strategisk og systematisk samarbeid mellom 2 

NTNU og arbeids- og samfunnsliv om utdanning, forskning og kunstnerisk 3 

virksomhet, utvikling og innovasjon. NTNU RSA skal være arena for dialog mellom 4 

NTNU og arbeidslivet og det skal ha både regionalt, nasjonalt og internasjonalt fokus. 5 

Representantene i rådene er oppnevnt av Rektor, og de representerer ulike fagmiljø 6 

ved NTNU, ulike deler av arbeidslivet og de ulike regionene NTNU har campus. 7 

 8 

På et overordnet strategisk nivå skal RSA ved NTNU: 9 

 Være rådgivende organ for rektor 10 

 Bidra til et overordnet, strategisk og systematisk samarbeid mellom NTNU og 11 

arbeids- og samfunnsliv om utdanning, forskning og kunstnerisk virksomhet, 12 

utvikling og innovasjon, regionalt og nasjonalt 13 

 Bidra til samfunnsutvikling ved å være en dialogarena som er gjensidig 14 

utfordrende og forpliktende, hvor tverrfaglige og overordnede problemstillinger 15 

diskuteres (jf. synergier) 16 

 Bidra til at NTNUs utdanningstilbud og forskning- og utviklingsprosjekter møter 17 

framtidens kompetansebehov i samfunn og arbeidsliv 18 

 Fremme innovasjon og omstillingsevne i arbeidslivet 19 

NTNU RSA skal normalt ha 1-2 møter i året, hvorav det ene avvikles som workshop 20 

eller seminar i forbindelse med et årlig felles RSA-arrangement. 21 

https://www.ntnu.no/rsa/om
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 1 

 2 

NTNU har i dag tre NTNU RSA: NTNU RSA skole, kultur og velferd, NTNU RSA 3 

helse og helserelatert teknologi og NTNU RSA teknologi og næringsliv. 4 

 5 

 6 

Saksbehandlers vurdering 7 

Studenttinget skal oppnevne studentrepresentanter til de to rådene RSA skole, kultur 8 

og velferd, samt RSA teknologi og næringsliv. Det skal oppnevnes en fast 9 

representant og en vara til hvert av de to rådene. Funksjonstid for vervene er ut 10 

kalenderåret 2019. 11 

 12 

Da Studenttinget ikke var vedtaksdyktige på forrige STi-møte måtte arbeidsutvalget 13 

oppnevne representanter til RSA Helse og helseteknologi da de hadde møte 10. april 14 

Fast representant ble Åse Kristin Bakke og vararepresentant ble Sissel Meek 15 

Enaasen. 16 

 17 

Arbeidutvalgets innstilling 18 

Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg. 19 
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Møtedato: 21.03.2019 Saksbehandler: Rune Rosland og Rebekka Ringholm 

  

_______________________________________________________________________ 2 

STi-sak 11/19 Resolusjon om mer forskningssamarbeid med institusjoner i lav- og 3 

mellominntektsland 4 

 5 

_______________________________________________________________________ 6 

Vedlegg 7 

Resolusjon fra SAIH – Mer forskningssamarbeid med institusjoner i lav- og 8 

mellominntektsland 9 

NTNUs internasjonale handlingsplan 2018 – 2021 10 

NTNUs samarbeid med lav- og mellominntektsland - Rapport fra arbeidsgruppe: 11 

_______________________________________________________________________ 12 

 13 

Forkortelser 14 

SAIH: Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 15 

NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 16 

_______________________________________________________________________ 17 

Bakgrunn for saken 18 

 19 

SAIH og NSO lanserer mandag 18. mars en politisk kampanje som tar for seg 20 

hvordan man kan bygge kapasitet og gjøre høyere utdanning tilgjengelig i lav- og 21 

mellominntektsland. Som kjent er høyere utdanning et viktig verktøy for å skape 22 

utvikling og mer rettferdige samfunn, men dette er imidlertid betinget av at også 23 

økonomisk marginaliserte grupper inkluderes. Hvordan man kan gjøre høyere 24 

utdanning tilgjengelig for alle er et tema som må jobbes med fra flere vinkler 25 

samtidig, og denne resolusjonen er dermed en del av en større innsats for å øke 26 

tilgangen. Nedenfor følger en oversikt over de fire politiske målsettingene for 27 

kampanjen, hvor resolusjonen adresserer den siste av disse målene:  28 

 29 

 30 

 31 

https://www.ntnu.no/internasjonal-handlingsplan
https://www.ntnu.no/documents/10137/1281139311/LMIC_NTNU_rapport_2018_norsk.pdf/994e7929-00ad-420f-b8d5-6a5a441a5a6f?fbclid=IwAR2WIZMYa823yh04TeA1YykL45nppGiJneAJA9tNpjVwxpuL9v5T9Fbxjf8
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1. Et  “Lånekassa for utvikling”-program inkluderes i Kunnskapsbanken i 32 

NORAD 33 

Uten rettferdige låne- og stipendordninger for studenter vil universitetene 34 

reprodusere ulikhet i stedet for å redusere den. Her kan utviklingsminister Dag 35 

Inge Ulstein være en pådriver for at Kunnskapsbanken, avdelingen av 36 

NORAD som driver med kunnskapsutvekslingsprogrammer som blant annet 37 

Fisk for utvikling og Skatt for utvikling, oppretter et nytt program som fokuserer 38 

på å dele kompetansen på å skape og drifte rettferdige låne- og 39 

stipendordninger med stater som ønsker å gjøre høyere utdanning mer 40 

tilgjengelig.  41 

 42 

2. Norge er ledende i innsatsen med å bekjempe skatteunndragelse og 43 

støtter stater i deres innsats for å mobilisere nasjonale ressurser til å 44 

finansiere høyere utdanning.  45 

Dersom en skal legge mer ressurser i å finansiere høyere utdanning offentlig, 46 

så må statsinntektene til å gjøre dette komme fra et sted. Et mer rettferdig 47 

internasjonalt skattesystem, og en mer aktiv innsats internasjonalt mot 48 

skatteunndragelse vil kunne hindre at staters ressurser forsvinner ut i ulovlig 49 

kapitalflukt.  50 

 51 

3. 15% av norsk bistand øremerkes til utdanning innen 2020  52 

Målet om 15 % øremerking av bistand til utdanning er et samlet krav fra 53 

medlemsorganisasjoner av det norske nettverket for Global Campaign for 54 

Education, og vil kunne sikre at man kan prioritere bistand til høyere utdanning 55 

uten at det trenger å gå på bekostning av bistand til grunnutdanning.  56 

 57 

4. Norske institusjoner for høyere utdanning øker forskningssamarbeidet 58 

med institusjoner i lav- og mellominntektsland 59 

Samtidig er også en viktig del av å skape tilgang til høyere utdanning vil vi 60 

også bedre kvaliteten på høyere utdanningsinstitusjonene i lav- og 61 

mellominntektsland, og her spiller økt forskningssamarbeid med mer 62 

priviligerte institusjoner en viktig rolle. Per i dag mangler det tilstrekkelig med 63 

insentiver og finansieringsmuligheter for å få til dette.  64 

 65 

Internasjonalt samarbeid har stor verdi for NTNU, både når det gjelder 66 

forskningssamarbeid og studentmobilitet. Med en stadig mer globalisert verden står 67 

akademia også overfor stadig mer globale utfordringer. Disse løses best med 68 

samarbeid over landegrenser. 69 

 70 

Globale utfordringer og globale løsninger er også gjennomgående i 71 

bærekraftsmålene, som NTNU har valgt å prioritere i internasjonal handlingsplan for 72 

2018 til 2021. Det hersker stor enighet i Norge om at universitetene har et viktig 73 

ansvar og mange muligheter i arbeidet med å nå bærekraftsmålene. Bærekraftig 74 
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utvikling forutsetter forskning, innovasjon og en utdannet befolkning som stiller 75 

kritiske spørsmål. 76 

 77 

I mange lav- og mellominntektsland underfinansieres forskning og høyere utdanning, 78 

og dette går utover den viktige rollen akademia har i å nå bærekraftsmålene. For 79 

akademikere i disse landene er det svært vanskelig å bruke tid og ressurser på 80 

forskning, fordi de ikke har tilgang på forskningsmidler. En av de viktigste kildene til 81 

forskningsmidler i disse landene er internasjonale donormidler, ofte kanalisert 82 

gjennom bistandsprosjekter. Mange av disse prosjektene kan være gode og bidra til 83 

både forskning og kapasitetsbygging. Samtidig er det slik at denne typen 84 

forskningsfinansiering ofte faller sammen med styrt forskningsagenda fra donor, samt 85 

kortvarige og dermed lite bærekraftige prosjekter, som igjen gjør at potensialet for 86 

bygge kapasitet ikke kan utnyttes. 87 

 88 

I oktober 2017 oppnevnte NTNUs prorektor for forskning ei arbeidsgruppe med 89 

mandat om å foreslå mål og virkemidler for NTNUs samarbeid med lav- og 90 

mellominntektsland. I februar 2018 la gruppe frem sin endelige rapport, der de la 91 

frem forslag til virkemidler for å styrke samarbeidet. Forslagene inkluderer blant 92 

annet: 93 
1) etablering av en vitenskapelig arbeidsgruppe med ansvar og mandat for å 94 

tilrettelegge og følge opp NTNUs samarbeid med lav- og mellominntektsland i 95 

perioden for ny internasjonal handlingsplan 2018-2020,  96 

2) Etablere nye ordninger for såkornmidler for søknadsskriving sammen med 97 

institusjoner i lav- og mellominntektsland,  98 

3) Strategisk tiltak fra NTNU for å bidra til et institusjonelt løft og rekruttering av yngre 99 

forskere til tverrfaglig samarbeid som adresserer globale utfordringer sammen med 100 

partnere i lav- og mellominntektsland. I størrelsesorden 10-20 rekrutteringsstillinger 101 
4) Mobilisere til økt studentmobilitet, spesielt utgående studentmobilitet til lav- og 102 

mellominntektsland. Det er viktig at disse tiltakene blir fulgt opp i praksis, og her kan 103 

Studenttinget være en sentral pådriver.104 

 105 

 106 

Saksbehandlers vurdering 107 

NTNU har et samfunnsansvar både lokalt og globalt. NTNU som Norges største 108 

universitet har en særegen posisjon for å ha godt forskningssamarbeid med lav- og 109 

mellominntektsland. Arbeidsgruppen til prorektor Bjarne Foss sitt forslag for virkemidler 110 

som skal styrke dette samarbeidet må tas på alvor og iverksettes. NTNUs arbeid med 111 

bærekraftsmålene må fortsette og styrkes.  112 
 113 

Arbeidsutvalgets innstilling 114 

Studenttinget vedtar resolusjonen  115 

 116 

 117 

 118 



Mer forskningssamarbeid med institusjoner i lav- og 1 

mellominntektsland 2 

 3 

Verden i dag står overfor globale utfordringer som krever globale løsninger. 4 

Bærekraftsmålene skal i all hovedsak implementeres og finansieres i hvert enkelt land. 5 

Å bidra til utviklingen av sterke høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner i lav- og 6 

mellominntektsland er derfor helt nødvendig for å sikre kunnskapsbasert politikk som 7 

danner grunnlaget for utvikling. Når det kommer til finansiering av forskning må den 8 

viktigste innsatsen gjøres lokalt, men privilegerte institusjoner har også et ansvar for å 9 

bidra. I tråd med sitt samfunnsansvar bør NTNU stimulere til økt likeverdig 10 

forskningssamarbeid med lav- og mellominntektsland. 11 

 12 

Det trengs bedre og mer likestilt forskningssamarbeid mellom lav- og 13 

mellominntektsland og høyinntektsland. Her har NTNU som Norges største universitet 14 

en viktig rolle å spille. Forskere fra lav- og mellominntektsland må få delta på lik linje i 15 

utforming og agendasetting i forskningssamarbeid, og samarbeidet bør ha en 16 

akademisk tilnærming heller enn som et resultat av bistandsprioriteringer. 17 

 18 

 19 

Studenttinget ved NTNU mener: 20 

• NTNU har en sentral rolle i arbeidet med å nå bærekraftsmålene i Norge og 21 

globalt 22 

• NTNU har et samfunnsansvar for å bidra til utviklingen av sterke høyere 23 

utdannings- og forskningsinstitusjoner globalt 24 

 25 

Studenttinget ved NTNU skal: 26 

• Jobbe for økt likeverdig forskningssamarbeid med lav- og mellominntektsland ved 27 

NTNU  28 

• Jobbe for gode insentiver for forskningssamarbeid med lav- og 29 

mellominntektsland og at slikt samarbeid skal meritteres ved NTNU 30 

• Jobbe for at virkemidlene foreslått i rapporten om NTNUs samarbeid med lav- og 31 

mellominntektsland iverksettes. 32 

 33 
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Møtedato: 02.05.2019 Saksbehandler: Cecilie Bjørnsdotter Raustein 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 12/19 Supplering av varaliste til Studenttinget 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 

I følge studenttingets reglement paragraf 8 er det Studenttinget selv som supplerer 2 

varalisten. I henhold til valgreglementet kan man ha like mange varaer som faste 3 

representanter. Fra Trondheim skal det være 21 faste, fra Gjøvik 2 og fra Ålesund 2. 4 

 5 

Etter høstens valg hadde vi til valgkretsen i Trondheim kun 8 vara, og etter 6 

konstituerende møte står det igjen totalt 25 representanter i Trondheim om man regner 7 

sammen faste og vara. Det er også kun én vara til valgkretsen i Ålesund, så det kan med 8 

fordel også suppleres inn én vara fra Ålesund.  9 

 10 

Saksbehandlers vurdering 11 

Representantene må velges inn på rekkefølge. For å kunne være kandidat må navn 12 

meldes inn innen én uke før møtet der valget skal holdes. 13 

 14 

Valgkretsen til Trondheim kan velge inntil 18 varaer og Ålesund kan supplere én vara. 15 

 16 

Følgende kandidater har stilt fra valgkretsen til Trondheim: 17 

Tom André Helvig(Ålesund) 18 

 19 

Arbeidsutvalgets innstilling 20 

Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg 21 



   
 

   
 

Kandidatpresentasjon 

 

 

Navn: Tom André Helvig 

 

Alder: Født 22.12.1998 20 år 

 

Studieby: Ålesund 

 

Hvilket verv stiller du til? 

Representant Til STI 

Hvorfor vil du stille som til dette vervet? 

Ble bedt om å ta over for en foreløpig representant, og har fritid som jeg kan bruke til denne 

oppgaven. Jeg hadde lyst til dette fordi jeg vil vær med på å bestemme, og kunne legge frem 

saker som er viktige for fakultetet.  

 

 

Nevn 3 stikkord for hvorfor akkurat du skal bli valgt til dette vervet: 

God kommunikasjon med mine medelever, så kan finne ut hva saker som er viktige. 

Jeg er pliktoppfyllende. 

Flink til å forstå et helhetsbilde, for å ta opp relevante saker som er mulige å få til. 

 

Vil du være tilstede på Studenttingets møte 24.april? 

Siden det allerede har skjedd, Nei. 



 

26.04.2019  
 

 
  

Møtedato: 02.05.2019 Saksbehandler: Annbjørg Pasteur Stø 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 13/19 Utdanningspolitisk plattform 
_______________________________________________________________________ 
 
Begrep 
Formativ vurdering - Formativ vurdering er en vurderingsform som skal fremme 
læring. Vurderingsformen har læring som formål, som derfor skiller den fra andre 
vurderingsformer som har som formål å bedømme eller rangere prestasjoner. Det 
motsatte er summativ vurdering. 
 
Alumninettverk - nettverk av tidligere studenter eller ansatte ved et bestemt lærested 
eller en bestemt bedrift. 
 
Vedlegg 
Utkast til utdanningspolitisk plattform 
Studenttingssak 25/08 Referansegrupper/emneevaluering 
Studenttingssak 45/10 Veiledning 
Studenttingssak 24/11: Vurderingsformer ved NTNU 
Studenttingssak 19/13 Kvalitetsikringssystem ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Studenttinget vedtok i arbeidsprogrammet for 2019 at det skal lages en 1 
utdanningspolitisk plattform. Dette for å ha et mer samlende dokument å vise til samt 2 
jobbe ut i fra. Studenttinget NTNU har allerede flere enkeltvedtak og resolusjoner 3 
som tar for seg tematikken. Det er ikke hensikt å gå bort i fra flere av disse, men 4 
heller å samle grunnleggende prinsipper slik at man kan gå til enkeltvedtakene for 5 
mer detaljerte beskrivelser og krav. Etablere og ordne mer oversiktlig politikk for 6 
både Studenttinget selv og eksternt potensielt enklere å kommunisere bedre hva vi 7 
står for samt ønsker å oppnå.  8 
 9 
Alle tidligere vedtak finnes på hjemmesidene til Studenttinget - 10 
https://studenttinget.no/var-politikk/ - under hvert år er det en egen fil med 11 
samlevedtak. Vedlagt ligger eksempel på vedtak om referansegruppeordningen, 12 
veiledning, vurdering og kvalitetssikringssystem ved NTNU.  13 
 14 
Saksbehandlers vurdering 15 
Studenttinget har allerede hatt en workshop for å finne ut hva som menes inngår 16 
under tematikken, og hvor man ønsker å legge fokuset. Med utgangspunkt i dette, 17 
samt eldre vedtak, har saksbehandler skrevet et utkast til plattformen. Med et mer 18 

https://studenttinget.no/var-politikk/


 

  

 

2 
konkret eksempel foran seg mener saksbehandler diskusjonen vil bli enda mer 1 
håndfast enn ved sist overordnede workshop. Plattformen skal fortsatt favne stort og 2 
ikke gå like i detalj som de vedlagte eksemplene på vedtak om referansegruppene, 3 
veiledning, vurdering og kvalitetssikringssystem. 4 
 5 
Arbeidsutvalgets innstilling 6 
Studenttinget diskuterer saken.   7 



Utdanningspolitisk plattform 1 

 2 

Denne plattformen beskriver kravene studentene ved NTNU har til sin utdanning. Plattformen legger 3 
et grunnlag, og ses supplert med andre plattformer, enkeltvedtak og resolusjoner.  4 

 5 

Utdanning skal gi ferdigheter og kunnskap i hovedsak innenfor sine fagområder, gjennom læring og 6 
mestring. Utdanning handler også om et større perspektiv enn kun et spesifikt fagområde, nemlig en 7 
helhetlig dannelse og utvikling som menneske. Uansett utdanningsløp skal man forberedes til å være 8 
en aktiv samfunnsborger. Det stiller krav til studentene om å legge ned arbeidet som kreves, og det 9 
stiller krav til institusjonen om å fasilitere slik at dette er mulig.  10 

 11 

Undervisning 12 
Undervisning skal være pedagogisk forankret, og skal være informativ samt motiverende. Faglig 13 
ansatte forventes å ha tilstrekkelig pedagogisk kompetanse til å kunne legge opp til et miljø som 14 
fostrer læring. Ansatte må i tillegg ha kunnskap og ferdigheter om fysisk læringsmiljø, digitale 15 
hjelpemidler og tilretteleggingsmuligheter samt tilretteleggingsbehov.  16 

NTNU skal sikre tilstrekkelige arealer for undervisning og læring. Det betyr undervisningsarealer som 17 
fordrer studentmedvirkning og alternative undervisningsmetoder, samt legge til rette for 18 
studentarbeidsplasser tilpasset studentenes behov. 19 

Som et flercampusuniversitet er det nødvendig at NTNU legger til rette for et likeverdig tilbud i alle 20 
studiebyene og på alle campuser. 21 

 22 

Veiledning  23 
Alle studenter skal ha tilgang på faglig veiledning fra faglig ansatte. Alle studenter som skriver en 24 
selvstendig, større oppgave skal ha en dedikert veileder og det skal skrives under på 25 
samarbeidsavtale. NTNU har ansvar for at det alltid er kapasitet og kompetanse til de studentene 26 
dette gjelder. Faglig veiledning skal kunne utvikles, og man skal som veileder ha tilstrekkelig med tid 27 
til at en veiledningssituasjon er faktisk gjennomførbar etter kravene. Avtale med veileder skal også 28 
foreligge tidlig i semesteret slik at man bruker tiden på selve oppgaven og ikke unødvendig tidsbruk 29 
på avtaler som burde foreligge før man kan begynne slikt arbeid. 30 

 31 

Vurdering 32 
Vurderingsformene i et emne ved NTNU skal reflektere hva studentene har tilegnet seg av 33 
kompetanse. Det skal være en tydelig sammenheng mellom læringsutbytte og vurdering gjort ved 34 
NTNU. Vurderingsformen skal i størst mulig grad reflektere en reell anvendelse av faget.  35 

NTNU skal hele tiden arbeide aktivt for å utvikle og implementere nye og alternative 36 
vurderingsformer. Underveisvurdering er å foretrekke over kun en helhetlig slutteksamen. Dette 37 
fordi vurderingsformen og resultatet av den skal i best mulig grad vise kandidatens kompetanse og 38 
faktiske tilegnet kunnskap. En helhetlig slutteksamen kan i for stor grad kan påvirkes av andre ting 39 
enn faktisk tilegning av kunnskap.   40 



Studenttinget mener formativ vurdering må være standarden på NTNU. Det betyr ikke at summativ 41 
vurdering ikke kan være hensiktsmessig, men at formativ vurdering burde dominere.   42 

 43 

Samfunnsnytte 44 
Studenter burde være klar over og oppleve samfunnsnytten ved utdanningen sin. Helheten av 45 
studieløpet skal også føles forberedende til arbeidslivet. Dette innebærer god kontakt med 46 
potensielle arbeidsgivere og relevante oppgaver som kan illustrere hvordan man kan bruke 47 
kunnskapen og ferdighetene man tilegner seg gjennom utdanningen. Dette vil derimot ikke si at alt 48 
man studerer eller opplever gjennom utdanningen sin skal kobles direkte mot arbeidsliv. Akademia 49 
skal kunne sette dagsorden og studenter må kunne utfordres til å se relevansen ved det større 50 
kunnskapsgrunnlag uten umiddelbar kobling til næringslivet og arbeidsmarkedets behov.  51 

Studenttinget mener at det er viktig med tverrfaglig samhandling og innhold i utdanningen. Dette for 52 
å kunne se sitt fagfelt dets metoder i relasjon med andre fagfelt, samt at det bidrar i enda større 53 
grad å forberede studentene til å være aktive samfunnsborgere på flere arenaer.  54 

NTNU burde ha gode alumninettverk i alle sine fagmiljø. Disse bør brukes aktivt både for å ha god 55 
kontakt med andre næringer og for å illustrere hva tidligere studenter jobber med i dag.   56 
 57 

Digitalisering 58 
Undervisning, pensum og eksamen som kan leveres digitalt bør også gis digitalt. Det må alltid 59 
argumenteres for hvorfor den metoden man bruker er best, uavhengig om den er digital eller ikke. 60 
Ved bruk av digitale verktøy må både ansatte og studenter få opplæring i disse. 61 

 62 

Kvalitetssikring 63 
Studentene skal være representert på alle nivå av kvalitetssystemet for utdanning ved NTNU.  64 
Det skal som en sentral del av kvalitetssystemet være en egen rapport for studentenes opplevelse av 65 
hvert enkelt emne og program. Denne skal skrives for og av studentene som tar emnet selv. Disse 66 
rapportene skal være tilgjengelige og brukes aktivt i oppdatering og revidering av emnene.  67 

 68 

Læringsmiljø 69 
Utdanningsinstitusjonen må legge til rette for et godt fysisk, psykososialt, pedagogisk, organisatorisk 70 
og digitalt læringsmiljø som fremmer god læring.  71 

Det er et grunnleggende prinsipp at alle skal ha lik rett til utdanning i Norge. Studenttinget NTNU 72 
mener at NTNU må ta innover seg det ansvaret det påfølger å ha rollen som nasjonal pådriver for 73 
universell utforming av høyere norsk utdanning, og følge opp dette i praksis. 74 

Studenttinget NTNU mener at identitetsarealer fordrer gode faglige og sosiale relasjoner mellom 75 
studenter og ansatte, og at NTNU må legge til rette for dette i nåværende og fremtidige campus.  76 



Studenttingssak 25/08  Referansegrupper/emneevaluering 
 
 Vedtak: 
”Studenttinget anerkjenner at NTNU har forsøkt å følge sine visjoner om å etablere 
referansegrupper/emneevalueringer som en del av NTNUs kvalitetssikringssystem, men beklager at målene ikke 
er nådd.  
 
Studenttinget foreslår derfor følgende tiltak. 

• NTNU, sammen med Studenttinget, bør klart definere arbeidsoppgaver, krav og forventinger til 
referansegruppene  

• Alle emneansvarlige skal være pålagt å lage referansegrupper og alle gruppene skal møtes tre ganger 
per semester. 

• Alle fakulteter innfører en ordning med en overordnet ansvarlig på fakultetet og en hovedansvarlig ved 
alle instituttene. Den fakultetsansvarlige får også ansvaret for kontakt med emneansvarlige der emner er 
obligatoriske for flere fakulteter/institutter.  

• I store emner som inkluderer flere klasser og/eller tilsvarende utvalg av studenter, skal alle disse være 
representert i referansegruppen. 

• Studieavdelingen er ansvarlig for opplæring av studenter som skal sitte i referansegrupper, i samarbeid 
med studentdemokratiet. Opplæring må tilbys hvert semester. 

• Tillitsvalgte ved instituttene skal ha mulighet til å ta del i referansegruppearbeidet ved sitt institutt. 
• Det bør oppmuntres til at referansegrupper i større grad kommuniserer kontinuerlig gjennom 

semesteret, for eksempel gjennom e-post. 
• Studentene bør ha mulighet til å sende anonyme tilbakemeldinger til forelesere og referansegruppe. 
• Det må sørges for at klare tilbakemeldinger fra referansegruppene raskt følges opp, også tidlig i 

gjeldende semester. 
• Referansegrupperapporten skal underskrives av studentene som satt i referansegruppen. 
• Alle rapporter legges ut på NTNU sine interne hjemmesider. Rapportene skal følge emnet, og alle 

referansegruppepersoner skal få tilgang til all relevant informasjon om faget i det de velges.  
• Alle rapportene bør følge en standardisert mal. Malen bør være tilgjengelig for tillitsmannsapparatet og 

referansegruppepersoner.  
• For å få tilgang til rapportene må man først inngå en avtale om å ikke spre informasjonen i rapportene.  
• Foreslåtte tiltak fra referansegruppene skal følges opp, og det skal begrunnes skriftlig dersom instituttet 

ikke velger å følge opp de gitte anbefalingene.  
• NTNU må lage et system som straffer fagmiljøer som ikke følger opp sine forpliktelser, på linje med 

dagens ordning med straff for forsinket sensur. 
• NTNU må lage retningslinjer for hvordan avvik knyttet til pedagogisk svake forelesere skal håndteres. 
• Studenter som har sittet i referansegrupper skal få en attest dersom de ber om det. 
 

Studenttinget ber Arbeidsutvalget følge opp denne saken og holde Studenttinget orientert om fremdriften i dette 
arbeidet. Studenttinget ber Arbeidsutvalget fremme en egen sak om Læringsmiljøutvalgets funksjon ved 
NTNU.” 
  
 



Studenttingssak 45/10 Veiledning 
 

Vedtak:  
” Studenttinget mener at 

• All veiledning innen studie- og studentveiledning skal være gratis og ha en lav terskel 
• NTNU skal foreta en utredning som vurderer kapasitet, tilbud og kompetanse i 

veiledningstilbudet til studenter 
• NTNU må stille krav til ledere lokalt om at det legges til rette for at den ansatte gis tid 

og  mulighet for å kunne utvikle seg som studieveileder 
• Det skal ansettes egne studieveiledere på fakultetene og instituttene, og de skal ha 

 tilstrekkelig kapasitet til veiledning 
• Det skal settes et måltall for hvor mange veiledere det skal være per student på 

fakultet- og instituttnivå, slik at en studentvekst ikke medfører redusert 
veiledningskapasitet 

• Det skal settes en norm for hvor mange timer hvert semester studieveileder skal bruke 
på veiledning, basert på studentantall på aktuell enhet 

• Det skal opprettes en formell linje mellom studenttillitsvalgte og studieveiledere 
• Utdannelsesbakgrunn til veiledere sentralt skal gjenspeile studentpopulasjonen på 

NTNU 
• Det skal startes opp en veiledningstjeneste av og for studenter 
• All student- og studieveiledning bør fysisk samles på en felles veiledningsarena, men 

det er viktig at veiledere på instituttnivå har nærhet til fagmiljøet på instituttet. 
All informasjon om student- og studieveiledning bør samles på en felles nettside for 
NTNU 

• Alle ansatte som veileder studenter på NTNU skal ha høyere utdanning som tilsvarer 
minimum bachelor. Man kan også bli ansatt som veileder på NTNU dersom man har 
god realkompetanse innen veiledningsfeltet 

• KNUS skal videreføres som ordning, og alle studie- og studentveiledere skal være 
med i samarbeidet 

• PEDUP-kurs og andre pedagogiske utviklingskurs skal inneholde 
veiledningsmetodikk og de skal være obligatoriske 

• Studentprestene er et positivt tilskudd i veiledningstilbudet 
• NTNU bør søke å opprette tilsvarende livssynsnøytrale veiledningstilbud som  

Studentprestene tilbyr 
• ForVei skal utvides til å bli et fast veiledningstilbud til alle NTNUs førsteårsstudenter 
• NTNU skal opprette en veiledingstjeneste for internasjonale studenter, slik at de følges 

opp  på en ansvarlig måte. Normer for akademisk redelighet i Norge bør bli veiledet 
aktivt for internasjonale studenter. 

• Tilrettelegging for studenter med funksjonshemming skal være sentralt organisert, 
men tilbudet mot studentene skal være lokalisert rundt på de ulike campus 
• Det bør utarbeides gode rutiner på håndtering av konflikter mellom 

student og   
            faglig veileder” 

 



STi- sak 24/11: Vurderingsformer ved NTNU 
 
Vedtak: - Vurderingsformene i et emne ved NTNU bør i størst mulig grad 

reflektere hva studentene har tilegnet seg av kompetanse. Det skal 
være en tydelig sammenheng mellom læringsutbytte og vurdering 
gjort ved NTNU.  

 - Alle vurderingsformer ved NTNU skal være pedagogisk begrunnet 
- I emner der eksamen i dag teller 100 % av sluttkarakteren, skal det 
være mulig å velge en eller flere alternative vurderingsformer. 
- Alle studenter ved NTNU skal ha fått tilbud om flere forskjellige 
vurderingsformer i løpet av sitt studium. 
- I de emner det er hensiktsmessig og mulig, skal øvinger og 
semesteroppgaver telle på endelig karakter. 
- Vurderingsformen skal i størst mulig grad reflektere en reell 
anvendelse av faget. 
- NTNU skal tilrettelegge for bruk av PC på skriftlige eksamener. 
- NTNU skal hele tiden arbeide aktivt for å utvikle og implementere 
nye og alternative vurderingsformer.  

 



STi-sak 19/13  Kvalitetsikringssystem ved NTNU  
 
Vedtak: 
«Studenttinget mener: 
NTNUs ansvar 

• NTNU skal sørge for at kvalitetssikringssystemet blir utformet på en slik måte 
at det er lett gjenkjennelig og kan implementeres ved alle institutt. 

• NTNU skal involvere og tydeliggjøre rollen til tillitsvalgte studenter på 
instituttnivå i kvalitetssikringsarbeidet. 

• NTNU skal tydeliggjøre det kontinuerlige kvalitetssikringsarbeidet. 
• NTNU skal ha transparens i kvalitetssikringsarbeidet. Dette ved å gjøre 

tilbakemeldinger offentlige for alle interesserte. Tilbakemeldingene skal gjøres 
anonyme og det skal ikke publiseres noen form for personangrep eller 
krenkende påstander om enkeltpersoner i tilbakemeldingene. 

• NTNU skal forbedre nettsidene om kvalitetssikringssystemet. Det skal her 
være en definisjon av kvalitet, og hvorfor kvalitetssikring er viktig. 

• Nettsiden om kvalitetssikring skal gjøres tilgjengelig på forsiden av ntnu.no. 
Nettsiden skal også være lett tilgjengelig via Innsida og It’s learning. 

• NTNU skal legge til rette for at evalueringene av emner og studieprogram skal 
gjøres elektronisk. 

• Alle uteksaminerte studenter skal ha tilbud om å evaluere studieprogrammene 
som helhet i maksimum 2 måneder etter uteksaminering. 

• NTNU skal legge til rette for å ha gode insentiver for å kunne utføre et godt 
kvalitetssikringsarbeid. 

• NTNU skal anse og bruke studentene aktivt som informasjonskilder i 
datainnhenting både i arbeidet med kvalitetssikring og forskning. 

• Fakultetene skal kunne sanksjonere institutt som ikke tilfredsstiller krav til 
kvalitetssikring. 

• NTNU har et ansvar for å kommunisere hvilket institutt som eier emner. 
• NTNU skal utvikle en felles powerpoint-presentasjon eller lignende som 

forklarer kvalitetssikringsprosessene ved universitetet, og som brukes når 
studenter får innføring i kvalitetssikringssystemet. 

• Kvalitetssikringsarbeidet skal være en naturlig del av NTNU 
lederopplæringsprogram. 

• Emneevalueringer skal gjennomføres som en øving i alle emner, for alle 
studentene som tar emnet. Disse emneevalueringene må behandles og 
sammenfattes i ettertid av, om mulig, en objektiv tredjepart. 

• NTNU skal jobbe for at instituttleder, de tillitsvalgte og kontorsjefen skal 
møtes, f.eks en gang i semesteret, for å revidere 
tilbakemeldingene/emneevalueringene på utvalgte emner. 

• NTNU må sørge for at LMU blir mer involvert i kvalitetssikringsarbeidet ved 
NTNU, blant annet gjennom inkludering av LMUs rapport i kvalitetsmeldingen 
og ved å benytte LMU opp mot arbeid med læringsmiljø og kvalitetssikring på 
fakultetene. 



• NTNU skal jobbe for at informasjon om kvalitetssikringssystemet når 
studentene så tidlig i studieløpet som mulig. F. eks gjennom 
fellesforelesninger i oppstartsdagene. 

 
Studentdemokratiets ansvar 

• Studentdemokratiet skal være en ressurs for undervisere, instituttledere, andre 
studenter og alle som har faglig innvirkning ved NTNU. 

• Studentdemokratiet har delansvar i å synliggjøre kvalitetssikringssystemet ved 
å være tilgjengelige for spørsmål om kvalitetssikring for alle faglige ansatte og 
studenter ved NTNU» 
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 1 

  
Møtedato: 24.04.19 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 20/19 Oppnevning av studentrepresentanter til Klagenemnda ved NTNU 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

 7 

Bakgrunn for saken 8 

I mandatet for Den sentrale klagenemnd står det at komiteen behandler blant annet 9 

følgende oppgaver:  10 

 Klager over avgjørelser om opptak som student og adgang bare til eksamen 11 

uten å være opptatt som student  12 

 klager over avgjørelser om opptak til enkeltkurs, laboratorie- og feltkurs 13 

 klager over avgjørelser om dispensasjon eller fritak fra eksamen eller prøver 14 

osv 15 

 16 

I tillegg til to studenter sitter det to professorer og to jurister med 17 

lagdommerkompetanse i Den sentrale klagenemd. 18 

 19 

 20 

Saksbehandlers vurdering 21 

Det skal velges nye studentrepresentanter med vara to ganger i året, med 22 

funksjonsperiode 1 år; henholdsvis 01.07-30.06 og 01.01-31.12. Det skal nå velges 23 

en studentrepresentant med vara for funksjonstiden 01.07.19-30.06.20. 24 

 25 

Det holdes 4-5 møter pr semester, der hvert møte varer ca 2 timer. Det er 4-6 timer 26 

forberedelse før hvert møte. Vervet er kompensert på timebasis. 27 

 28 

Etter retningslinjer gitt fra rektor skal studentene være representert med en 29 

sivilingeniørstudent og en student fra den øvrige studentpopulasjonen. Studenttinget 30 

har i vedtak 54/04 valgt å se bort fra rektors retningslinjer. 31 

 32 

Studenttingssak 54/04 Innstilling til ulike styrer, råd og utvalg 33 

Vedtak: ”Studenttinget ønsker å innstille kandidater fritt, og se bort fra rektors 34 

føringer for innstillingen.” 35 

 36 

 37 

Arbeidsutvalgets innstilling 38 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.  39 
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Møtedato: 02.05.18 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 21/19 Oppnevning av studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for 

Sivilingeniørutdanningene 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Arbeidsinstruks for FUS 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+sivilingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUS 
 
 
Forkortelser 
AU – Arbeidsutvalget 
STi – Studenttinget NTNU 
FUS - Forvaltningsutvalget for Sivilingeniørutdanningene  
UU – Utdanningsutvalget 
SR-siv.ing – Studentrådet for sivilingeniørutdanningene  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
FUS er et forvaltningsutvalg organisert under Rektor. FUS skal ivareta den 1 

tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for 2 

sivilingeniørprogrammene. FUS skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til 3 

Rektor i strategiske spørsmål.  4 

 5 

FUS ledes av en utvalgsleder som oppnevnes av Rektor for fire år. Fakulteter som 6 

gir sivilingeniørutdanning skal ha ett medlem hver. Medlemmet skal være fra 7 

fakultetets ledelse. Studentene skal ha to representanter som en velges på våren og 8 

en på høsten.  9 

 10 

FUS har blant annet disse oppgavene overfor Rektor: 11 

 Ta initiativ i saker som angår sivilingeniørutdanningen 12 

 Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging 13 

 Gi tilråding om strukturen i utdanningen 14 

 Gi råd om etablering og nedlegging av program 15 

 I samarbeid med fakultetene foreslå dimensjonering av og opptaksrammer til 16 

programmene 17 

 Foreslå uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som gjelder 18 

sivilingeniørutdanningen 19 

 Forberede saker som skal behandles av Rektor 20 

 Rapportere til Rektor om vedtak som er fattet i henhold til fullmakter 21 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+sivilingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUS
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+sivilingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUS


 

  

 

2 

 22 

Saker som gjelder sivilingeniørutdanningen, som vil angå andre studieprogram og 23 

som er av betydning for NTNUs strategiske og utdanningspolitiske utvikling, skal 24 

legges frem for 25 

Utdanningsutvalget. 26 

 27 

Generelle oppgaver FUS ellers skal ta stilling til: 28 

 I samarbeid med fakultetene og de lokale programrådene påse at NTNUs 29 

kvalitetsarbeid blir fulgt opp innenfor utdanningene 30 

 Føre tilsyn med at læringsmålene nås  31 

 Utarbeide årlig en rapport om utdanningene ved NTNU med vekt på 32 

kvalitetsforbedrende tiltak 33 

 Aktivt fremme likestillingsperspektivet i utdanningene  34 

 Ivareta NTNUs representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora 35 

 36 

 37 

Saksbehandlers vurdering 38 

Studenttinget NTNU innstiller på studentrepresentanter til FUS, formell oppnevning til 39 

utvalget gjøres av rektor. Etter avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene 40 

fremmer Allmøtet for sivilingeniørutdanningen en kandidat for Studenttinget.   41 

 42 

Representanten vil sitte fra 01.07.2019 frem til 30.06.2020, og første halvdel av 43 

perioden vil representanten sitte sammen med Sofie Aasheim, som sitter frem til 44 

31.12.2019. Representanten vil erstatte Emilie Wattø Larsen som sitter fram til 45 

30.06.2019. 46 

 47 

Vervet er honorert. 48 

 49 

SR-siv.ing består av de fakultetstillitsvalgte for sivilingeniørstudentene, og fungerer 50 

som et referanseorgan for studentrepresentantene i FUS. Etter avtale mellom 51 

Studenttinget og SR-siv.ing skal FUS-representanten som sitter i sitt andre semester 52 

av den ettårige valgperioden fungerer som koordinator for SR-siv.ing, med den andre 53 

representanten som stedfortreder.  54 

 55 

Allmøte for siving avholdes 30. april hvor forslag til innstilling sendes videre til 56 

Studenttinget. 57 

 58 

 59 

Arbeidsutvalgets innstilling 60 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 61 



Ny arbeidsinstruks per 04.02.2018 1 

 2 

Arbeidsinstruks for FUS-representantene  3 

 4 

Studentrepresentantene i FUS skal ivareta studenter ved teknologimasterstudier sine 5 

interesser i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen. Det sitter to 6 

studentrepresentanter i FUS. Det velges en ny representant hvert halvår, som blir innstilt 7 

av Studenttinget. Den FUS-representanten som har sittet lengst, er leder for 8 

Studentrådet for sivilingeniørutdanningen som består av FTVer fra fakultetene som 9 

tilbyr sivilingeniørutdanning. Representantene jobber sammen og har kontortid to 10 

timer i uka. De fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra studiesituasjon og 11 

timeplan.  12 

- Det skal benyttes letekomité for å finne representanter av ulike kjønn og 13 
bakgrunn. 14 

 15 

Arbeidsoppgaver:  16 

- Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUS. 17 

- Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for 18 

sivilingeniørutdanningen. Dette innebærer også å utarbeide felles 19 

høringssvar fra studentrådene som har sivilingeniørutdanning på høringer 20 

som kommer fra FUS. 21 

- Forberede og avholde allmøter for sivilingeniørstudentene hvert semester. 22 

- Kontortid to timer pr. uke. 23 

- Delta på formøter til universitetsstyret, formøte til UU og Studenttingsmøter 24 

når saker som angår sivilingeniørstudentene behandles. 25 

- Ta initiativ i saker som opptar sivilingeniørstudentene.  26 

- Være talerør mellom studentene og FUS. 27 

- Strekke seg etter å delta på STiminar og studentrådsseminar. 28 

- Være ressurspersoner for studentdemokratiet. 29 
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Møtedato: 02.05.18 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 22/19 Oppnevning av studentrepresentant til 

Forvaltningsutvalget for Lektorutdanningene 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+de+5-

%C3%A5rige+lektorutdanningene+-+FUL 

Arbeidsinstruks for studentrepresentantene for FUL 
Innstilling fra allmøte 
 
Forkortelser 
FUL - Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene 
LUR – lektorutdanning i realfag 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 

Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene (FUL) er et utvalg under rektor som skal 2 

ivareta den tverrfakultære koordineringen av den 5-årige lektorutdanningen og utvikle 3 

felles kvalitetskrav for programmene. FUL skal identifisere strategiske utfordringer og 4 

gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 5 

 6 

Saksbehandlers vurdering 7 

Det sitter to studentrepresentanter i FUL. Studenttinget NTNU innstiller på 8 

studentrepresentanter til FUL, formell oppnevning til utvalget gjøres av rektor. Etter 9 

avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene fremmer Allmøtet for 10 

lektorutdanningen en kandidat for Studenttinget.   11 

 12 

Vervet er honorert. 13 

 14 

Representanten vil sitte fra 01.07.2019 frem til 30.06.2020, og første halvdel av 15 

perioden vil representanten sitte sammen med Siri Eskeland som sitter frem til 16 

31.12.2019. Representanten vil erstatte Brage Lauten som sitter fram til 30.06.2019. 17 

 18 

Det står i stillingsinstruksen at det skal tilstrebes at studentrepresentantene er 19 

representert fra både lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen. 20 

 21 

Allmøte for lektorutdanningen ble avholdt den 4.april og innstilte på Roar Høiby 22 

Brakstad.  23 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+de+5-%C3%A5rige+lektorutdanningene+-+FUL
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+de+5-%C3%A5rige+lektorutdanningene+-+FUL


 

  

 

2 

 24 

 25 

Arbeidsutvalgets innstilling 26 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 27 

 28 



Ny arbeidsinstruks per 23.11.2017 1 

 2 

Arbeidsinstruks for FUL-representantene  3 

Studentrepresentantene i FUL skal ivareta lektorstudentenes interesser i 4 

Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene. Det sitter to studentrepresentanter i 5 

FUL. Studentrepresentantene blir innstilt av Studenttinget. Det velges en ny 6 

representant hvert halvår. FUL-representantene leder Studentrådet for 7 

lektorutdanningene som består av HTVer fra fakultetene som tilbyr lektorutdanning 8 

og PTV fra PPU. Representantene jobber sammen og har faste kontorvakter. De 9 

fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra studiesituasjon og timeplan. Det 10 

skal tilstrebes at studentrepresentantene er representert fra både lektorutdanningene 11 

ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen.  12 

 13 

- Det skal benyttes letekomité for å finne representanter av ulike kjønn og 14 
bakgrunn.   15 

 16 

Arbeidsoppgaver:  17 

- Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUL.  18 

- Være et talerør mellom studentene og FUL.  19 

- Delta på formøter til universitetsstyret, formøte til UU og Studenttingsmøter 20 

når saker som angår lektorstudentene behandles. 21 

- Holde kontinuerlig dialog med hovedtillitsvalgte og 22 

programtillitsvalgte/studieprogramrepresentanter tilknyttet de ulike 23 

lektorprogrammene.  24 

- Ta initiativ i saker som opptar lektorstudentene.  25 

- Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for lektorutdanningen.  26 

- Forberede og avholde allmøter én gang i semesteret. 27 

- Strekke seg etter å delta på STiminar og studentrådsseminar.  28 

- Kontortid to timer pr. uke. 29 

- Være ressurspersoner for studentdemokratiet. 30 



Allmøte for studenter ved lektorutdanningene på Dragvoll 

 

torsdag 4. april 2019 kl. 16.15 på D151 

10+1 personer med stemmerett møtte opp (1 person møtte opp etter valgene hadde blitt 

gjennomført) 

 

1. Godkjenning av saksliste 

- Godkjent 

2. Godkjenning av ordstyrer og referent  

- Godkjent 

3. LTV-valg SU 

- Orientering av verv: 

LTVene representerer studentene i forskjellige forum på instituttet, i tillegg til å 

sitte i Studentrådet og delta på studentrådsmøter. LTVene snakker studentenes sak 

og er det viktigste leddet for å ta opp større saker som omhandler hele instituttet. 

- Hvem stiller: 

o Viljar 

▪ Opptatt av at studenter har en stemme 

▪ Er opptatt av at det skal være enkelt å ta kontakt 

▪  

o Ingen andre stiller 

o Viljar blir valgt med akklamasjon  

4. FUL-valg 

- Orientering av verv: 

o FUL-representanten blir en av to studentrepresentanter i 

Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene. 

o FUL-rep. blir òg leder av Studentrådet for lektorutdanningene. 

o FUL er et vedtaksdyktig organ og det øverste organet for 

lektorutdanningene ved NTNU. 

o Her har vi studenter reell påvirkningskraft og den må vi bruke! 

- Hvem stiller: 

o Roar 

▪ Kan ikke så mye om vervet er men er gira 

o Ingen andre stiller 

o Roar blir valgt ved akklamasjon (valgt til å bli foreslått til STI -> STI 

velger for FUL) 

5. PTV-valg MLKIDR 

- Roar stiller og blir valgt med akklamasjon 

6. Praksissaken 

- Oppvask-sak 

- Mye tull rundt praksis på alle mulige måter 

- Hvis saken ikke blir tatt på alvor er det mulig å gå til mediene 

- Mye kommer til å skje i tiden fremover 



7. Eventueltsaker fra studentene  

- Referansesystemet 

o Har fått beskjed om å ikke skrive referanserapport på ILU 

o Vet at det har blitt skrevet rapporter tidligere, men de har ikke blitt 

publisert 

o «Hva er vitsen med et referansesystem hvis det ikke blir publisert»  

o Generelt mange feil og mangler ved referansesystemet 

o Hvem styrer?  

o Vanskelig å vite hvem som styrer og får lite informasjon 

o Ingen er referansegruppe på fellesforelesingene  

o Svar:  

▪ Dette er et kjent problem som det arbeides med  

▪ Problemene skal kartlegges på fakultetsnivå  

▪ Feilen ligger sannsynligvis ved administrasjonen 

▪ Hvis noen har noe informasjon, vennligst kontakt LTVene eller 

Studentrådene  

- Noen som ønsker å stille til verv i ISS? 

o ISS har hatt allmøte, men mangler PTV for idrett 

▪ Roar er eneste mulige kandidat 

• Roar sier ja  

8. Møtekritikk 

- God pizza 

- Godt med brus 

- Informativt og presist 

Møtet blir hevet 16.43 



Kandidatpresentasjon 

 

 

Navn: Roar Høiby Brakstad 

 

Alder: 23 år (Født 1995)  

 

Studieby: Trondheim 

 

 

Hvorfor vil du stille som til dette vervet? 

Jeg stiller til dette vervet fordi jeg har lyst til å bidra i opprettholde og 

forbedre kvaliteten på lektorstudiet. Jeg håper at mitt bidrag som representant til FUL vil 

være at alle lektorstudenter skal ha en mulighet til å bli hørt og føle seg ivaretatt som 

studenter. Jeg har tidligere erfaringer fra ulike studentforeninger i både Trondheim og Oslo, 

og føler meg trygg på at jeg vil kunne dra nytte av disse erfaringene til å være en god 

representant for studentene. Som FUL representant vil målet mitt være å samarbeide godt 

med de ulike programtillitsvalgte, instituttillitsvalgte  og hovedtillitsvalgte, være en lett 

tilgjengelig representant for studentene, og være strukturert og engasjert i arbeidet mitt.  

 

 

Nevn 3 stikkord for hvorfor akkurat du skal bli valgt til dette vervet: 

Engasjert, kritisk og positiv.  

 

 

 

 

Vil du være tilstede på Studenttingets møte 2.mai? 

 

Ja.  

 

 

 

 

 



 

25.04.2019  

 

 
  

Møtedato: 02.05.19 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 23/19 Oppnevning av studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget for 

ingeniørutdanningen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-

/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI 

Arbeidsinstruks for studentrepresentantene i FUI 
 
 
Forkortelser 
STi-Studenttinget NTNU 
AU- Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
FUI- Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
NTNU opprettet i mai 2016 Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) som 1 

et midlertidig organ for 2016. FUIs arbeid i 2016 viser med tydelighet at det er behov 2 

i organisasjonen for et forvaltningsutvalg som fokuserer på kvalitetssikring og faglig 3 

integrasjon av ingeniørutdanningene. Det er derfor besluttet å gjøre FUI til et 4 

permanent utvalg. 5 

 6 

FUI er et rådgivende utvalg organisert under Rektor. FUI skal ivareta den 7 

tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for bachelorprogrammene 8 

som følger «Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning». FUI skal identifisere 9 

strategiske utfordringer og gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 10 

 11 

Saksbehandlers vurdering 12 

Det skal velges tre representanter til FUI. Representantene må tilhøre 13 

ingeniørstudiene ved NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Representantene vil 14 

erstatte Sindre T. Nordal, Sara Å. Saglid og Jan T. Grosch. Alle studiebyene ved 15 

NTNU skal være representert og begge kjønn bør også være representert. 16 

Funksjonstiden for vervet er fra 01.07.19-30.06.20. Vervet er honorert. 17 

 18 

Det skal arrangeres allmøte for ingeniørstudentene i Trondheim den 30.april hvor de 19 

vil innstille på en kandidat. Innstillingen vil legges frem på Studenttingsmøtet. For 20 

Gjøvik og Ålesund vil Studenttinget foreta hele valget. 21 

 22 

Arbeidsutvalgets innstilling 23 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI


 

  

 

2 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 1 



Ny arbeidsinstruks per 23.11.2017 1 

 2 

Arbeidsinstruks for FUI-representantene  3 

Studentrepresentantene i FUI skal ivareta ingeniørstudentene sine interesser i 4 

Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen. Det sitter tre studentrepresentanter 5 

som skal ha tilknytning i hver av NTNU sine studiebyer, som innstilles av 6 

Studenttinget.Det er overlappende perioder der det velges to på vårsemesteret og én 7 

på høsten. Representantene jobber sammen og tilstreber kontortid to timer i uka. De 8 

fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra studiesituasjon og timeplan.  9 

 10 

- Det skal benyttes letekomité for å finne representanter av ulike kjønn og 11 
bakgrunn. 12 

 13 

Arbeidsoppgaver:  14 

- Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUI. 15 

- Holde formøte med relevante tillitsvalgte i egen studieby. 16 

- Delta på diskusjonsmøte med øvrige studentrepresentanter før FUI-møte. 17 

- Kontortid to timer pr. uke. 18 

- Delta på Studenttingsmøter/Studentparlamentsmøter når saker som angår 19 

ingeniørstudentene behandles.  20 

- Ta initiativ i saker som opptar ingeniørstudentene.  21 

- Være talerør mellom studentene og FUI. 22 

- Strekke seg etter å delta på STiminar og studentrådsseminar. 23 

- Være ressurspersoner for studentdemokratiet. 24 

I tillegg er det ønskelig at representanten fra Trondheim: 25 

- Deltar på formøter til universitetsstyret, formøte til UU og FTV-forum når 26 

saker som angår ingeniørstudentene behandles. 27 




