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Møtedato: 05.09.2019 Saksbehandler: Cecilie Bjørnsdotter Raustein 
_______________________________________________________________________ 

STi-sak 12/19 Supplering av varaliste til Studenttinget 

_______________________________________________________________________ 

Bakgrunn for saken 1 
Ifølge 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 at flere har 6 
trukket seg av ulike årsaker står det igjen totalt 24 representanter i Trondheim om man 7 
regner sammen faste og vara. Det er også kun én vara til valgkretsen i Gjøvik, så det kan 8 
med fordel også suppleres inn én vara fra Gjøvik. 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 11 varaer. Ålesund kan supplere inn 2 varaer 15 
og Gjøvik kan velge 1 vara. 16 

17 
Kandidatene vil bli ettersendt. 18 

19 
Arbeidsutvalgets innstilling 20 
Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg 21 
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Møtedato: 05.09.2019 Saksbehandler: Annbjørg Pasteur Stø 
_______________________________________________________________________ 

STi-sak 13/19 Utdanningspolitisk plattform 
_______________________________________________________________________ 

Anbefalt lesning: NSO sin utdanningspolitiske plattform - 
https://www.student.no/dokumenter/utdanningspolitisk-plattform/ 
Studenttingssak 25/08 Referansegrupper/emneevaluering 
Studenttingssak 45/10 Veiledning 
Studenttingssak 24/11: Vurderingsformer ved NTNU 
Studenttingssak 19/13 Kvalitetsikringssystem ved NTNU 
Kvalitetssystem for utdanning ved NTNU - https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Kvalitetssystem+for+utdanning#section-Kvalitetssystem+for+utdanning-
Kvalitetssystemet+i+pdf-format 

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 
Utdanningspolitisk plattform 
_______________________________________________________________________ 

Bakgrunn for saken 
Studenttinget vedtok i arbeidsprogrammet for 2019 at det skulle lages en 1 
utdanningspolitisk plattform. Dette for å ha et mer samlende dokument å vise til og 2 
jobbe ut ifra. 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 

https://www.student.no/dokumenter/utdanningspolitisk-plattform/
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Kvalitetssystem+for+utdanning#section-Kvalitetssystem+for+utdanning-Kvalitetssystemet+i+pdf-format
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Kvalitetssystem+for+utdanning#section-Kvalitetssystem+for+utdanning-Kvalitetssystemet+i+pdf-format
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Kvalitetssystem+for+utdanning#section-Kvalitetssystem+for+utdanning-Kvalitetssystemet+i+pdf-format
https://studenttinget.no/var-politikk/


2 
samlevedtak. Vedlagt ligger eksempel på vedtak om referansegruppeordningen, 1 
veiledning, vurdering og kvalitetssikringssystem ved NTNU. 2 

3 
Studenttinget har hatt en workshop der forslag på temaer til plattformen ble diskutert. 4 
Med utgangspunkt i workshopen forelå et utkast som ble diskutert på 5 
Studenttingsmøte 2.mai. Etter dette ble innspillene fra møtet og innsendte innspill 6 
tatt i betrakting, og nå foreligger endelig utkast. Plattformen skal fortsatt favne stort 7 
og ikke gå like i detalj som de vedlagte eksemplene på vedtak om 8 
referansegruppene, veiledning, vurdering og kvalitetssikringssystem. 9 

10 
Saksbehandlers vurdering 11 
Utdanning er et bredt område, det er derfor flere underkategorier og temaer som kan 12 
være relevante. Saksbehandler finner kategoriene som er foreslått her sammen med 13 
tidligere politikk dekkende for området. Det er derimot alltid rom for å revidere en 14 
plattform etter ønske og behov, både nå og ved en senere anledning. Under er det 15 
en kort begrunnelse på hvert tema som er tatt med i plattformen slik den står i dag. 16 

17 
Undervisning 18 
Det har lenge vært en kampsak at undervisere ikke bare skal faglig være kvalifisere, 19 
men også ha pedagogisk kompetanse. Sammen med dette er det fokus på at 20 
undervisningsopplegget i større grad må være av en aktiv art og langt mer fleksibelt 21 
enn tidligere tradisjonell undervisning. Det er også viktig at undervisere tar miljøet 22 
rundt studenten på alvor og vet om ulike hjelpemidler om det skulle være behov for 23 
dette. 24 

25 
Veiledning 26 
Her spesielt veiledning ved større oppgaver. Flere studenter har opplevd at avtalen 27 
mellom dem og veileder er mangelfull eller at prosessen tar unødvendig lang tid. 28 
Dette er et problem da tidsrammen allerede kan være smal. Å være veileder krever 29 
også et minimum av tid som ikke alltid blir møtt, noe som burde være et 30 
minimumskrav. I tillegg handler det ikke bare om det faglige, men personen eller 31 
gruppen som skal veileder må også bli møtt på en måte som er forankret i 32 
pedagogikk. 33 

34 
Vurdering 35 
Flere opplever av eksamen ikke tester faktisk oppnådd kompetanse og ikke 36 
samsvarer med undervisningens innhold. I tillegg er flere vurderingsformer og 37 
hjelpemiddel utdatert, noe saksbehandler finner problematisk da vi skal utdanne til 38 
arbeidslivet og for fremtidens behov. 39 

40 
Formativ vurdering er en vurderingsform som skal fremme læring. Vurderingsformen 41 
har læring som formål, som derfor skiller den fra andre vurderingsformer som har 42 
som formål å bedømme eller rangere prestasjoner. Det motsatte er summativ 43 



3 
vurdering. I noen tilfeller vil det fortsatt være hensiktsmessig å bruke summativ 1 
vurdering, men i større og større grad blir dette sett på som noe utdatert måte å 2 
vurdere kandidatene på. 3 

4 
Samfunnsnytte 5 
Å være bevisst på hvordan man kan bruke egen kompetanse og ferdigheter i 6 
arbeidslivet er selvfølgelig noe man som student er opptatt av. Samtidig er det ikke 7 
kun dette som skal avgjøre hva man kan utdanne seg innenfor. Samfunnsoppdraget 8 
er større enn dette, og hele mennesket skal utdannes og dannes. Det omfatter også 9 
autonomien som universitetet skal ha. Saksbehandler mener det er viktig å inkludere 10 
dette perspektivet da det er et grunnleggende prinsipp i norsk akademia. 11 

12 
Digitalisering 13 
Det er som kjent flere og flere elementer i undervisning og vurdering som 14 
digitaliseres. Det vil ikke alltid si at en digital løsning eller versjon er det beste 15 
alternativet, men uansett så burde det begrunnes hvorfor man velger de løsningene 16 
man velger. I tillegg har flere opplevd at særlig faglig ansatte ikke er godt nok kjent 17 
med alternativene eller ikke har gode nok ferdigheter med de digitale alternativene. 18 
Noe som gjør at man ikke får utnyttet hjelpemidlene slik det er tenkt, eventuelt ikke 19 
blir tilbudt dem i det hele tatt. 20 

21 
Kvalitetssikring 22 
Kvalitetssystemet for utdanning omhandler mål for kvalitetsarbeidet og roller, ansvar, 23 
oppgaver og oppfølgingsprosesser i dette arbeidet. Det er viktig at studenter er 24 
representert ved alle nivå. Rapporter for hvert emne er nevnt spesifikt da det er 25 
grunnleggende for kvalitetsarbeidet ved hvert enkelt emne, og det er viktig at det får 26 
fokus da systemet slik det er i dag ikke er ideelt. 27 

28 
Læringsmiljø 29 
Som student tilbringer man store deler av dagen sin på campus, og da er det helt 30 
essensielt at man opplever et godt læringsmiljø. Det er viktig å ha et helthetlig 31 
perspektiv på utdanning, hvor komponenter som fysiske og psykososiale omgivelser 32 
har stor påvirkning på studentenes læring. Saksbehandler er bevist på de 33 
utfordringene som oppstår når studenter skal rapportere på eget læringsmiljø og 34 
mener at det er viktig at Studenttinget har politikk på hvilke krav som stilles. 35 

36 
Arbeidsutvalgets innstilling 37 
Studenttinget vedtar Utdanningspolitisk plattform med de endringer som kommer 38 
frem under møtet. 39 



Utdanningspolitisk plattform 1 

2 

Denne plattformen beskriver kravene studentene ved NTNU har til sin utdanning. 3 
Plattformen legger et grunnlag, og ses supplert med andre plattformer, enkeltvedtak 4 
og resolusjoner. 5 

Utdanning skal gi ferdigheter og kunnskap i hovedsak innenfor sine fagområder, 6 
gjennom læring og mestring. Utdanning rommer også et større perspektiv, nemlig en 7 
helhetlig dannelse. Uansett utdanningsløp skal man rustes til et liv som en aktiv 8 
samfunnsborger. Det stiller krav til studentene om å legge ned arbeidet som kreves, 9 
og det stiller krav til institusjonen om å fasilitere for at dette arbeidet gjennomføres 10 
på en god måte. 11 

12 

Undervisning 13 
Undervisning skal være pedagogisk og vitenskapelig forankret. Det skal inspirere, 14 
være informativ og motiverende. Ansatte forventes å ha tilstrekkelig pedagogisk 15 
kompetanse til å kunne legge opp til et miljø som gir grobunn til god læring, dannelse 16 
og faglig utfoldelse. Ansatte må i tillegg ha kunnskap og ferdigheter om fysisk 17 
læringsmiljø, digitale hjelpemidler, tilretteleggingsmuligheter og tilretteleggingsbehov. 18 

NTNU skal sikre tilstrekkelige arealer for undervisning og læring. Det betyr 19 
undervisningsarealer som legger opp til studentmedvirkning og fleksible 20 
undervisningsmetoder. Det skal også legges til rette for studentarbeidsplasser 21 
tilpasset studentenes behov. 22 

Som flercampusuniversitet i tre byer er det nødvendig at NTNU legger til rette for et 23 
likeverdig tilbud i alle studiebyene og på alle campuser. 24 

25 

Veiledning 26 
Alle studenter skal ha tilgang på faglig veiledning fra faglig ansatte. Alle studenter 27 
som skriver en selvstendig, større oppgave skal ha en dedikert veileder og det skal 28 
signeres samarbeidsavtale for veilederforholdet. NTNU har ansvar for at det alltid er 29 
tilgjengelig kapasitet og kompetanse til de studentene dette gjelder. Faglig veiledning 30 
skal være dynamisk og kunne endres etter behov. Man skal som veileder ha 31 
tilstrekkelig med tid til at en veiledningssituasjon er gjennomførbar etter kravene. 32 
Avtale med veileder skal foreligge tidlig i semesteret, slik at avsatt tid blir brukt på 33 
faktisk veiledning. 34 

35 

Vurdering 36 
Vurderingsformene i et emne ved NTNU skal reflektere hva studentene har tilegnet 37 
seg av kompetanse. Det skal være en tydelig sammenheng mellom læringsutbytte 38 



og vurdering gjort ved NTNU. Vurderingsformen skal i størst mulig grad reflektere en 39 
reell anvendelse av faget. Dette innebærer at studentene har tilgang på de verktøy 40 
og hjelpemidler som normalt anvendes i bruk av fagkunnskapen. 41 

NTNU skal kontinuerlig arbeide for å utvikle og implementere nye og mer 42 
hensiktsmessige vurderingsformer. Underveisvurdering er å foretrekke over en 43 
enkelt helhetlig slutteksamen. Dette fordi vurderingsformen, og resultatet, i størst 44 
mulig grad skal kunne vise kandidatens kompetanse og faktiske tilegnede kunnskap. 45 
En helhetlig slutteksamen kan i for stor grad påvirkes av eksterne faktorer og derfor 46 
ikke måle den reelle tilegningen av kunnskap.  47 

Studenttinget mener formativ vurdering må være standarden på NTNU. Det betyr 48 
ikke at summativ vurdering ikke kan være hensiktsmessig, men at formativ vurdering 49 
burde være normen på NTNU. 50 

51 

Samfunnsnytte 52 
Studenter burde være klar over og oppleve samfunnsnytten ved utdanningen sin. 53 
Helheten av studieløpet skal også oppleves som forberedende til arbeidslivet. Dette 54 
innebærer god kontakt med potensielle arbeidsgivere og relevante oppgaver som 55 
kan illustrere hvordan man kan bruke kunnskapen og ferdighetene man tilegner seg 56 
gjennom utdanningen. Dette vil derimot ikke si at alt man studerer eller opplever 57 
gjennom utdanningen sin skal kobles direkte mot arbeidsliv. Akademia skal kunne 58 
sette dagsorden og studenter må kunne utfordres til å se relevansen ved det større 59 
kunnskapsgrunnlag uten umiddelbar kobling til næringslivet og arbeidsmarkedets 60 
behov. 61 

Studenttinget mener at det er viktig med tverrfaglig samhandling og innhold i 62 
utdanningen. Dette for å kunne se sitt fagfelt og dets metoder i relasjon med andre 63 
fagfelt, samt at det bidrar i enda større grad å forberede studentene til å være aktive 64 
samfunnsborgere på flere arenaer. Studenten skal gjennom hele studieløpet trenes i 65 
å se verdien av andre fagfelt, og sitt eget fagfelt i kontekst med andre. 66 

NTNU bør ha gode alumninettverk i alle sine fagmiljø. Disse bør brukes aktivt både 67 
for å ha god kontakt med andre næringer og for å illustrere hva tidligere studenter 68 
jobber med i dag.  69 

70 

Digitalisering 71 
Undervisning, pensum og eksamen som kan leveres digitalt bør også gis digitalt. Det 72 
må alltid kunne argumenteres for hvorfor den metoden man bruker er mest 73 
hensiktsmessig, uavhengig om den er digital eller ikke. Ved bruk av digitale verktøy 74 
må både ansatte og studenter få tilstrekkelig opplæring i disse. 75 

76 



Kvalitetssikring 77 
Studentene skal være representert på alle nivå av kvalitetssystemet for utdanning 78 
ved NTNU. Det skal som en sentral del av systemet utarbeides en egen rapport for 79 
studentenes opplevelse av hvert enkelt emne og program. Denne skal skrives for og 80 
av studenter som tar emnet selv. Disse rapportene skal være tilgjengelige og 81 
benyttes aktivt i forbedring og revidering av emnene. 82 

83 

Læringsmiljø 84 
Utdanningsinstitusjonen må legge til rette for et godt fysisk, psykososialt, 85 
pedagogisk, organisatorisk og digitalt læringsmiljø. Dette skal fremme god læring, 86 
utvikling og en god studiehverdag 87 

Det er et grunnleggende prinsipp at alle skal ha lik rett til utdanning i Norge. 88 
Studenttinget NTNU mener at NTNU må ta inn over seg ansvaret det medfører å ha 89 
rollen som nasjonal pådriver for universell utforming av høyere norsk utdanning, og 90 
følge dette opp i praksis. 91 

Studenttinget NTNU mener at identitetsarealer fasiliterer gode faglige og sosiale 92 
relasjoner mellom studenter og ansatte, og at NTNU må prioritere dette i nåværende 93 
og fremtidige campus. 94 
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Møtedato: 05.09.2019 Sakshandsamar: Cecilie Bjørnsdotter Raustein 
_______________________________________________________________________ 2 

3 

STi-sak 25/19 Honours-program ved NTNU 4 

_______________________________________________________________________ 5 

6 

7 

Vedlegg 8 

Vedlegg 1 – Dissens på linje 162 9 
10 

Anbefalt lesing 11 

Honours ved UiO: https://www.uio.no/studier/program/honours-programmet/ 12 

Fellesemne ved NTNU: https://www.ntnu.no/studier/fellesemner 13 

Iselin Nybø: https://khrono.no/anette-arneberg-honours-gro-bjornerud-mo/nybo-positiv-til-14 

elitestudier-men-vil-ikke-bruke-ekstra-penger-pa-det-na/243032 15 

Anne Borg: https://www.klassekampen.no/article/20190731/ARTICLE/190739995 16 

Gunnar Bovim: https://twitter.com/GunnarBovim/status/1153935914395193344  17 

Svein Stølen i Universitas: https://universitas.no/sak/65938/oslomet-rektoren-om-det-18 

omdiskuterte-honours-progr/ 19 

Kvalitetsmeldinga for utdanning: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20 

20162017/id2536007/sec3#kap3-8 21 

Orientering om statsbudsjettet 2019 for universiteter og høgskolar: 22 

https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a224ac2829e48cc923 

1d89083/orientering-om-statsbudsjettet-2019-for-universiteter-og-24 

hogskolar-100119.pdf 25 

NSO utdanningspolitisk plattform; https://www.student.no/dokumenter/utdanningspolitisk-26 

plattform/  27 

Frå SP-UiT: Resolusjon: Ja til mestring i høyere utdanning, nei til janteloven (Merk: 28 

resolusjonen er henta frå innkallinga, og det står difor ikkje vedtak i 29 

vedlegget. Resolusjonen vart vedteken i sin heilskap) 30 

31 

Forkortingar 32 

NSO – Norsk studentorganisasjon 33 

SP-UiT – Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet 34 

UiO – Universitetet i Oslo 35 

NTNU – Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet 36 

EiT – Ekspertar i team 37 
_______________________________________________________________________ 38 

39 

40 

Bakgrunn for saka41 

Ved Universitetet i Oslo vart det i haust teke opp studentar for første gong til eit nytt 42 

Honours-program. Honours-programmet er delt inn i retningane humaniora og realfag, 43 

med ti studieplassar på kvar studieretning, og programmet går parallelt med allereie 44 

eksisterande program innanfor same fagfelt. Skilnaden er at studentane på Honours-45 

https://www.uio.no/studier/program/honours-programmet/
https://www.ntnu.no/studier/fellesemner
https://khrono.no/anette-arneberg-honours-gro-bjornerud-mo/nybo-positiv-til-elitestudier-men-vil-ikke-bruke-ekstra-penger-pa-det-na/243032
https://khrono.no/anette-arneberg-honours-gro-bjornerud-mo/nybo-positiv-til-elitestudier-men-vil-ikke-bruke-ekstra-penger-pa-det-na/243032
https://www.klassekampen.no/article/20190731/ARTICLE/190739995
https://twitter.com/GunnarBovim/status/1153935914395193344
https://universitas.no/sak/65938/oslomet-rektoren-om-det-omdiskuterte-honours-progr/
https://universitas.no/sak/65938/oslomet-rektoren-om-det-omdiskuterte-honours-progr/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/sec3#kap3-8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/sec3#kap3-8
https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a224ac2829e48cc91d89083/orientering-om-statsbudsjettet-2019-for-universiteter-og-hogskolar-100119.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a224ac2829e48cc91d89083/orientering-om-statsbudsjettet-2019-for-universiteter-og-hogskolar-100119.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a224ac2829e48cc91d89083/orientering-om-statsbudsjettet-2019-for-universiteter-og-hogskolar-100119.pdf
https://www.student.no/dokumenter/utdanningspolitisk-plattform/
https://www.student.no/dokumenter/utdanningspolitisk-plattform/


 

  

 

2 

programmet skal ha studieprogresjon på 70 studiepoeng per år, noko som svarer til 35 46 

studiepoeng per semester og ein bachelorgrad på 210 studiepoeng. Desse fem ekstra 47 

studiepoenga per semester er felles for dei to studieretningane, og skal bidra til 48 

tverrfaglegheit. I tillegg skal Honours-studentane få tilgang til eigne lokalar med sitt kull, 49 

og kvar student vil ha ein fagleg mentor som fylgjer studenten gjennom heile studieløpet. 50 

 51 

Ved UiO vert Honours-programmet retta mot søkjarar som er fagleg ambisiøse, og ein 52 

freistar med ein kombinasjon av fagleg djupn og tverrfagleg kompetanse saman med 53 

framifrå forskarar, undervisarar og andre studentar. Per i dag er det ikkje ei eiga ordning i 54 

finansieringsmodellen for høgare utdanning til å få meir støtte til denne typen 55 

utdanningsprogram. UiO søkte om ekstra finansiering til studieplassane i revidert 56 

nasjonalbudsjett, men fekk ikkje tildelt middel til dette. Dette har ført til at 57 

ekstrakostnadane til programmet måtte finansierast innanfor dei ordinære rammene til 58 

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og Det humanistiske fakultet. 59 

 60 

Regjeringa skriv i Stortingsmelding 16 (2016-2017) om kultur for kvalitet i høgare 61 

utdanning at dei vil stimulere til utvikling av tilbod for dei mest talentfulle og motiverte 62 

studentane. Meir om dette kan ein lese blant anna i kapittel 1.5 og i kapittel 3.8 i denne 63 

stortingsmeldinga.  64 

 65 

I kjølvatnet av innføringa ved UiO har blant anna UiB uttalt at dei vil innføre Honours-66 

program, og er allereie godt i gang med å utreie for dette. Konstituert rektor ved NTNU, 67 

Anne Borg, har uttalt til Klassekampen medan ho var prorektor for utdanning at NTNU 68 

ikkje har konkrete planar om eit slikt program. Vidare trekk ho fram at auka 69 

studiepoengbelasting per semester vil kunne gå ut over studentfrivilligheita. Dåverande 70 

rektor Gunnar Bovim på si side har uttalt at Honours-programmet ser veldig bra ut. 71 

 72 

Som medlemslag i Norsk Studentorganisasjon kan det vere nyttig å sjå på kva dei meiner 73 

om saka, sjølv om vi lokalt ikkje treng å vere samde. I sin Utdanningspolitiske plattform 74 

meiner NSO både at alle studieprogram skal leggje opp til normert studieprogresjon på 75 

60 studiepoeng per år, og at det ikkje skal opprettast parallelle studieprogram ved same 76 

institusjon der det eine vert høgare prioritert ressursmessig med bakgrunn i at det skal 77 

halde høgare kvalitet. Studentparlamentet ved UiT på si side er for å opprette Honours-78 

program, men dei meiner at det er ein føresetnad at dette vert finansiert av friske middel, 79 

ikkje omprioriterte middel. 80 

 81 

Det er nytt i Noreg med innføring av Honours-program, men dei har eksistert i ulik form 82 

andre stader i verda over lenger tid. Honours-program er ulike frå land til land og 83 

institusjon til institusjon. Desse er vanlegvis på bachelornivå, men ein Honours-bachelor 84 

er ofte rekna som ein eigen type grad. Generelt inneheld eit Honours-program fleire 85 

studiepoeng enn eit ordinært bachelorprogram. Dette vert hovudsakeleg løyst på to ulike 86 

måtar, anten med auka studiepoengbelasting per semester, eller gjennom å leggje til eitt 87 

eller to semester etter dei vanlege seks semestera i ein bachelorgrad. 88 

 89 

Sakshandsamar si vurdering 90 

Innføring av Honours-program kan kome til å vere ei viktig sak framover, og i høve NTNU 91 

vurderer om dei skal opprette liknande program i framtida er dette noko Studenttinget bør 92 

ha ei tydeleg formeining om.  93 

 94 
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Éin av dei utfordringane som vert lyfta når det gjeld innføring av Honours ved UiO er 95 

nettopp finansieringa. Sjølv blant dei som i utgangspunktet stiller seg meir eller mindre 96 

positive til Honours-program generelt vert dette problematisert. Til Universitas opplyser 97 

rektor Svein Stølen at det er sett av kring 1,5 millionar kroner til ekstra kostnadar for dei 98 

20 Honours-studentane sitt forsterka tilbod. Dette må ein altså ta frå andre budsjettpostar 99 

ved dei aktuelle fakulteta, og det er difor belegg for å mistenkje at dette kan kome til å gå 100 

ut over kvaliteten på studiane for andre studentar. Dei fleste studieprogramma ved dei 101 

aktuelle fakulteta ligg på dei to nedste kategoriane i finansieringssystemet for høgare 102 

utdanning, og med denne ordninga får dei altså endå mindre. Særleg humaniora, der 103 

bachelorprogram per i dag ligg i den nedste finansieringskategorien, vil dette i teorien 104 

seie at slike studieprogram hamnar under dagens nedste finansieringskategori. 105 

 106 

Vidare kan ein stille spørsmål kring det å prioritere ei lita gruppe studentar høgare enn ei 107 

gruppe studentar ved eksisterande parallelle studieprogram. Dette kan kome til å skape 108 

eit heilt tydeleg skile, noko som er ein del av grunnen til at Honours-programma vert 109 

omtalte som elitestudium. Universitetet på si side meiner at dei kan bruke Honours-110 

studentane til å prøve nye undervisnings- og evalueringsformer, og at dette seinare kan 111 

overførast til andre studentar. Gyldigheita av dette kan seiast å vere tvilsam når ein ikkje 112 

har noko tilsvarande kontrollgruppe å samanlikne med, og om det faktisk er så 113 

ressurskrevjande er det tvilsamt at liknande kan innførast på lågare finansierte 114 

studieprogram.  115 

 116 

På eit studieprogram med 30 studiepoeng per semester er det forventa at studenten 117 

jobbar fulltid som student. For mange er dette vanskeleg grunna finansieringa frå 118 

Lånekassen, og ein vel difor å ta seg deltidsjobb ved sida av studiane. Når ein så aukar 119 

med 5 studiepoeng får ein endå mindre tid til både jobb og fritid, og dette kan føre til at 120 

studentane som faktisk har moglegheit til å gå på eit slikt Honours-program ikkje berre 121 

vert elite-studentar i form av karakterar når dei kjem inn på studiet, men at dei òg kjem frå 122 

familiar med god råd som har moglegheit til å gjeve økonomisk støtte slik at ein ikkje 123 

treng jobbe ved sida av studiane. Dette kan bidra til å skape meir sosial ulikskap enn det 124 

som allereie eksisterer i Noreg i dag. 125 

 126 

Å ha studieprogresjon på over 60 studiepoeng i året vil òg kunne gå ut over 127 

studentfrivilligheita, som Anne Borg påpeiker i Klassekampen. Ikkje berre er dette 128 

negativt for den enkelte student undervegs i studietida, og for omdømet til NTNU, men òg 129 

for arbeidslivsrelevansen for den enkelte student. Innføring av Honours med ekstra 130 

tverrfaglege studiepoeng skal blant anna vere med på å auke arbeidslivsrelevansen 131 

deira, men dette kan altså kome til å gå ut over potensiell arbeidslivsrelevans ein kan få 132 

gjennom studentfrivilligheita. 133 

 134 

Argumenta for å innføre Honours-program går i hovudsak på at vi i Noreg har få 135 

studieprogram for dei som har litt større kapasitet enn gjennomsnittet, og det som 136 

eksisterer av slike er i hovudsak forskarlinjer ved allereie prestisjetunge studieprogram 137 

innanfor til dømes medisin og juss. Ein vektlegg mestring i utdanninga, og for enkelte vil 138 

det krevje meir for å oppleve den same mestringa som andre opplever ved eit normert 139 

semester på 30 studiepoeng. Ved NTNU er det i dag slik at ein relativt enkelt kan ta fleire 140 

enn dei normerte 30 studiepoenga i semesteret, og ei satsing med Honours-program for 141 

mestringa sin del synest difor unødvendig.  142 

 143 
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Tverrfaglegheita ein får ved Honours-programma på UiO vert òg løfta som positiv, men 144 

bør kan løysast på andre måtar. Ved NTNU er systemet for å ta emne utanfor sitt eige 145 

studieprogram meir eller mindre ope. Dei fleste emne krev ikkje opptak til eit bestemt 146 

studieprogram, og fleire av studieprogramma har så mykje som 60 studiepoeng som 147 

studenten sjølv kan fylle med det ein ynskjer. For alle bachelorprogram ved NTNU (og 148 

alle integrerte masterprogram) er det dessutan slik at minst 7,5 studiepoeng må vere eit 149 

av dei nye områdeemna, som nettopp har som hensikt å auke tverrfaglegheita og 150 

arbeidslivsrelevansen. Som hovudregel inkluderer alle masterprogram ved NTNU i tillegg 151 

EiT. Dette er festa i studieforskrifta ved NTNU, men rektor kan vedta unntak frå kravet om 152 

EiT for spesifikke studieprogram. I dette faget får ein erfaring med å jobbe saman med 153 

studentar frå andre fagområde. Ei forsterka satsing på ein slik type fag der studentar frå 154 

ulike studieprogram møtest bør òg vere mogleg å få til utan å auke den forventa 155 

studiepoengproduksjonen per semester.  156 

 157 

Nettopp moglegheita til å kunne velje emne utanfor fagområdet sitt, og moglegheita til 158 

sjølv å auke studiepoengproduksjonen sin per semester er ei styrke ved systemet til 159 

NTNU. Dette opne systemet må bevarast, og fokuset må heller liggje på å bevisstgjere 160 

studentane i størst mogleg grad når det gjeld både moglegheita til og verdien av 161 

tverrfaglegheita. 162 

 163 
Arbeidsutvalet si innstilling 164 

Studenttinget NTNU er imot Honours-program slik det føreligg.  165 

Studenttinget NTNU meiner at 166 

 NTNU ikkje skal opprette parallelle studieprogram der ein forsøker å oppnå høgare 167 

studiekvalitet i eitt av dei ved å tildele det meir ressursar enn det andre. 168 

 Det må vere opp til den enkelte student om vedkommande ynskjer å ha ei 169 

studiepoengbelastning på meir enn 30 studiepoeng per semester. 170 

 Det må vere ukomplisert for den enkelte student å ta emne utanfor sitt eige 171 

fagområde om ein sjølv ynskjer det. 172 

 Alle nye studietilbod som NTNU ynskjer å opprette må kunne finansierast gjennom 173 

statsbudsjettet og ikkje gjennom omdisponering av andre middel. 174 



Dissens til linje 162 i STi-sak 25/19 
Honours-program ved NTNU 
Cecilie Bjørnsdotter Raustein 

Under innstillande AU-møte vedtok fleirtalet å leggje til «Studenttinget NTNU er imot Honours-

program slik det føreligg.» Underteikna tek ut dissens for å stryke denne setninga igjen med 

utgangspunkt i to argument.  

For det første er setninga upresis reint språkleg. Slik eg les det kan det vere tre tolkingar av setninga. 

Det mest nærliggjande er å tolke det som at ein er imot alle former for Honours-program som i dag 

eksisterer rundt om i verda. Det kan òg tolkast som at ein berre er imot det slik det er innført ved 

UiO. Ein siste tolking, som underteikna meiner gjev mest meining reint språkleg, er at det i dag 

føreligg eit forslag til innføring av Honours-program ved NTNU, som ein er imot. Eg er difor imot 

sjølve ordlyden som no ligg i innstillinga reint språkleg. 

Det er ikkje språket som er hovudårsaken til dissensen, men heller meiningsinnhaldet. Om ein tolkar 

det som at ein er imot Honours-program i alle former dette finst i verda i dag, som gjev mest 

meining ettersom ingen land eller institusjon er spesifikt nemnd, så er eg heller ikkje einig i setninga. 

Eg meiner at punktlista i innstillinga dekkjer godt det som er problematisk med Honours-program 

slik det no har vorte innført på UiO, og ser det ikkje som hensiktsmessig å vere generelt imot alle 

typar Honours-program dersom desse utfordringane vert handtert og unngått. Som nemnd i 

sakspapiret er éin måte å handtere noko av dette på at Honours-program går over fleire semester 

enn eit ordinært bachelorprogram i staden for å krevje fleire studiepoeng per semester.  

No er det ikkje slik at å fjerne denne setninga vil medføre at Studenttinget NTNU generelt er positive 

til Honours-program så lenge problematikken skissert i punktlista vert løyst. Snarare tvert imot vil 

det seie at ein framleis er skeptisk nettopp fordi denne problematikken ikkje er lett å løyse, men at 

om det i framtida skulle føreliggje eit forslag til eit slikt program der dette synest løyst så er ein i det 

minste open for det.  



 
  
Møtedato: 21.06.2019 Saksbehandler: Åste S. Hagerup  

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 26/19  Praksis ved NTNU 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Anbefalt lesning:  
Høringsbrev fra KD – Arbeidslivrelevans 
https://www.regjeringen.no/contentassets/25d198de016c4487b128939684f56ee8/inv
itasjon-til-a-komme-med-innspill-til-stortingsmelding-om-arbeidsrelevans1.pdf 
 
Artikkel - sykepleierstudenter utsettes for praksislotteri 
https://khrono.no/nokut-praksis-sykepleie/hevder-at-sykepleiestudenter-er-utsatt-for-
et-praksislotteri/275343 
 
Praksis i grunnskolelærerutdanningene – Wiki-siden til NNTU  
https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Praksis+i+grunnskolel%C3%A6rerutdanningene 
 
Praksis ved sykepleierutdanningen i Trondheim – Wiki-siden til NTNU 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Praksis+ved+sykepleierutdanningen+i+Trondheim+-+ISM 
 
 

 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
KD – Kunnskapsdepartementet  
UiA – Universitetet i Agder  
UH-loven – Universitets- og høyskoleloven  
GLU – Grunnskolelærerutdanningen  
Nokut – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen  
HiÅ – Gamle høyskolen i Ålesund  
 
Begreper:  
Rammeplan – Nasjonale overordnende bestemmelser fra regjeringen, som sier noe 
om innhold og varigheten til et studieprogram.   
Studiebarometeret – En spørreundersøkelse som kartlegger diverse forhold ved 
studiehverdagen til studenter ved norske utdanningsinstitusjoner.  
_______________________________________________________________________ 

https://www.regjeringen.no/contentassets/25d198de016c4487b128939684f56ee8/invitasjon-til-a-komme-med-innspill-til-stortingsmelding-om-arbeidsrelevans1.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/25d198de016c4487b128939684f56ee8/invitasjon-til-a-komme-med-innspill-til-stortingsmelding-om-arbeidsrelevans1.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/25d198de016c4487b128939684f56ee8/invitasjon-til-a-komme-med-innspill-til-stortingsmelding-om-arbeidsrelevans1.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/25d198de016c4487b128939684f56ee8/invitasjon-til-a-komme-med-innspill-til-stortingsmelding-om-arbeidsrelevans1.pdf
https://khrono.no/nokut-praksis-sykepleie/hevder-at-sykepleiestudenter-er-utsatt-for-et-praksislotteri/275343
https://khrono.no/nokut-praksis-sykepleie/hevder-at-sykepleiestudenter-er-utsatt-for-et-praksislotteri/275343
https://khrono.no/nokut-praksis-sykepleie/hevder-at-sykepleiestudenter-er-utsatt-for-et-praksislotteri/275343
https://khrono.no/nokut-praksis-sykepleie/hevder-at-sykepleiestudenter-er-utsatt-for-et-praksislotteri/275343
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Praksis+i+grunnskolel%C3%A6rerutdanningene
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Praksis+i+grunnskolel%C3%A6rerutdanningene
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Praksis+i+grunnskolel%C3%A6rerutdanningene
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Praksis+i+grunnskolel%C3%A6rerutdanningene
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Praksis+ved+sykepleierutdanningen+i+Trondheim+-+ISM
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Praksis+ved+sykepleierutdanningen+i+Trondheim+-+ISM
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Praksis+ved+sykepleierutdanningen+i+Trondheim+-+ISM
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Bakgrunn for saken 1 

For mange studenter er praksis det første møte med deres fremtidige 2 

arbeidshverdag. Praksisoppholdet skal motivere og forberede studentene på 3 

utfordringene de potensielt skal stå overfor etter endt utdanning. Praksis kommer i 4 

mange former og fasonger og avhenger av hvilken utdanning du tar, men som regel 5 

er det utformet som et lengre opphold ved en arbeidsplass som samsvarer med det 6 

yrke studenten utdanner seg til. Her skal studenten ta i bruk teori fra studiet med 7 

hjelp fra en veileder, mens han eller hun samtidig får innsikt i organisasjonskultur, 8 

arbeidsmiljø, virksomhetsstyring, relasjonsbygging, samarbeid og andre 9 

arbeidsforhold. NTNU har i dag en rekke studier hvor praksis er en sentral del av 10 

utdanningen og studiehverdagen.  11 

 12 

Eksempler på utforming av praksis i utdanningen:  13 

Fordi praksis utformes og gjennomføres veldig ulikt har saksbehandler i dette 14 

dokumentet valgt å bruke grunnskolelærerutdanningen og sykepleierutdanningen 15 

som eksempel. Dette er de studieprogrammene ved NTNU som har mest praksis i 16 

utdanningsløpet men det betyr ikke at problematikken som illustreres ikke er 17 

overførbar til andre fagretninger.  18 

 19 

Gjennomføringen av praksis på grunnskolelærerutdanningen:  20 

Institutt for lærerutdanning har praksisplasser fra Oppland til Nordland fylke og 21 

praksis legges her til planlagte perioder i studieåret. 5-årig master GLU har det første 22 

året 15 dager med praksis på høstsemesteret og 15 dager på vårsemesteret. Det 23 

andre året er tilsvarende. På det tredje studieåret har studentene 25 dager med 24 

praksis på vårsemesteret. Påfølgende fjerde år er det 15 dager på høstsemesteret. 25 

Siste og femte år er det også 15 dager på høstsemesteret. Til sammen utløser dette 26 

23 uker, 6 mnd, med praksis. Forberedelse og etterarbeid kommer i tillegg til dette.  27 

 28 

Gjennomføringen av praksis på sykepleierutdanningen: 29 

Praksisvirksomheten på sykepleierutdanningen er rammeplanstyrt og skal tilsvare 50 30 

uker i løpet av et treårig bachelorprogram. I tillegg skal studentene gjennomgå 10 31 

uker med ferdighetstrening, forberedelser og refleksjon etter endt praksisperiode. 32 

Oppholdet varer fra 8-12 uker av gangen. Dette resulterer i overkant av et år med 33 

praksis. Det betyr at sykepleierstudentene ved NTNU tilbringer 1/3 av studietiden sin 34 

i praksis.  35 

 36 

Studentenes rettigheter og plikter: 37 

Under praksisoppholdet har studentene en rekke rettigheter og plikter som de må 38 

forholde seg til. De er blant annet underlagt Lov om yrkesskadeforsikring, Lov om 39 

skadeserstatning og arbeidsmiljølovens bestemmelser. Studenten dekkes også av 40 

folketrygdlovens regler om yrkesskade. 41 

NTNU har mange studenter som skal ut i praksis og som en følge av dette er det 42 

mange som må gjennomføre praksisoppholdet sitt på arbeidsplasser som er plassert 43 

langt unna eget nærområde. I sammenheng med dette må man som student i 44 

praksis påregne utgifter til reise og eventuelt en ekstra boplass. Etter gjennomført 45 

praksis er det mulig å søke om kompensasjon for å dekke noen av disse utgiftene. 46 

Under praksisoppholdet har studenten krav på å motta veiledning og vurdering. Hvis 47 

man ikke består praksisen ved første forsøk har han eller hun et forsøk til. Når 48 

vurderingen er satt kan den ikke påklages hvis studenten er uenig. Dette er på grunn 49 
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av de samme utfordringene man har med  etterprøving av en muntlig eksamen. 50 

Studenten kan få et nytt forsøk hvis det har forekommet formelle feil. Praksis er en 51 

obligatorisk aktivitet i flere studier og må gjennomføres og bestås for å oppnå en 52 

grad.  53 

 54 

Hovedutfordringene:  55 

For mange studenter er praksis en stor del av studiehverdagen. Det krever mye 56 

faglig innsats, ressurser og fritid. Hvordan praksis organiseres, gjennomføres og 57 

oppleves kan ha store konsekvenser for frafall, trivsel, økonomisk situasjon og 58 

fremtidig karriere for studenten. Det er ikke å stikke under en stol at 59 

praksisvirksomheten til NTNU ikke har vært optimal eller fungert etter hensikt ved 60 

flere tilfeller. Praksis har vært og er problematisk for utdanningsinstitusjonene, de 61 

ansatte og studentene. Det er problemer som går igjen i hele utdanningssektoren.  62 

 63 

Tall fra Studiebarometeret 2018 viser at studentenes tilfredshet med praksis er svært 64 

varierende fra institusjon til institusjon. Gjennomsnittet viser et tall på 3,5 på en skala 65 

fra 1 til 5, hvor 5 er best. Politihøgskolen kommer best ut av undersøkelsen med et 66 

tall på 4, 0 mens Høgskolen i Østfold havner på 3, 2. NTNU ligger på 3, 5.  67 

 68 

Praksis har flere organisatoriske utfordringer. Det er mange studenter som skal ha 69 

plass, mange avtaler som skal inngås med både arbeidsplasser og veiledere, samt 70 

vurdering og oppfølging fra institusjonen. Her følger en oversikt over det 71 

saksbehandler mener er de største utfordringene ved praksisvirksomheten til NTNU.  72 

 73 

Økonomi:  74 

For mange studenter er det knyttet store økonomiske utfordringer til det å skulle 75 

gjennomføre et praksisopphold. Etter samtale med Fakultetstillitsvalgte ved NTNU kom 76 

det frem historier om et fåtall studenter ved NTNU som må ta opp forbrukslån for å 77 

finansiere praksisen og studenter som må avbryte studiet fordi de ikke har råd til å 78 

gjennomføre praksisoppholdet på grunn av de ekstra utgiftene som følger med. Dette er 79 

ekstreme tilfeller men det viser til de større utfordringene som flere studenter opplever. 80 

Mye av problematikken som er knyttet til økonomi er et resultat av NTNU sin 81 

refusjonsordning. Studentene får som tidligere nevnt tilbakebetalt noe av utgiftene i 82 

etterkant av praksisoppholdet, men ikke alt. Per dags dato får studentene refundert 750 83 

kr per uke for å finansiere bolig under praksisoppholdet. Dette tilsvarer 3000 kr måneden. 84 

En gjennomsnittlig hybel i Norge koster ca. 3700 kr i måneden. I tillegg til dette kommer 85 

det en rekke andre utgifter som strøm og internett. Dette kan ved første øyekast virke 86 

overkommelig men det må da sees i sammenheng med at en stor del av studentene i 87 

praksis må finansiere to boliger i denne perioden. Dette skjer ofte fordi praksisoppholdet 88 

ikke alltid er over veldig lange perioder som gjør det lønnsomt å si opp egen bolig.  89 

 90 

Studenter i Norge er i en utsatt økonomisk gruppe og lever per dags dato under den 91 

relative fattigdomsgrensen. Det betyr studenter får mindre enn hva den gjennomsnittlige 92 

trygdede personene i Norge får. I 1980 fikk datidens studentene en studiestøtte som i 93 

2019 ville tilsvart 150 000 kr (fult stipend og lån). Nåtidens studenter får en studiestøtte 94 

på 110 000. Inflasjonsjustert, så har studiestøtten gått ned med 27 % siden 1980. I 95 

Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse oppgir 86 % av deltakerne at de har 96 

inntektsgivende arbeid vedsiden av fulltidsstudiet. Til tross for dette oppgir 38 % at de 97 

ikke er pengesterke nok til å takle en uforutsett utgift 5000 kr.  98 

 99 
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Bolig:  100 

Denne utfordringen er tett sammenkoblet med økonomi. For flere studenter er det 101 

vanskelig å oppdrive en bolig under praksisoppholdet av en rekke grunner. Få utleiere 102 

ønsker å leie ut boliger til studenter for korte perioder, som praksis ofte er, noe som 103 

resulterer i at mange studenter ender opp med boliger med lav standard, eller boliger til 104 

svært høye priser. Som tidligere nevnt refunderer NTNU kun et fast beløp, uavhengig av 105 

hva realkostnaden av bolig var på. Boligene som studentene ofte ender opp med kan i 106 

noen tilfeller mangle fasiliteter som internett til innlagt vann.  107 

KD har uttalt at institusjoner som regelmessig tilbyr praksisplasser langt fra det ordinære 108 

studiestedet til studenten, bør vurdere ordninger som bistår studentene med å finne bolig. 109 

Per dags dato bidrar NTNU i liten grad til å finne boliger som studentene kan benytte seg 110 

av under praksisoppholdet. Det finnes et fåtall med avtaler som NTNU har inngått med 111 

utleieaktører, et antall som ikke er i nærheten av å dekke det eksisterende behovet. Her 112 

kan det nevnes at NTNU har ordninger som bistår ansatte i å oppdrive bolig når de 113 

ansatte har behov for dette i sammenheng med sitt arbeidsforhold.  114 

 115 

Pendling: 116 

Dette punktet har flere koblinger til økonomi- og boforholdene som er knyttet til 117 

praksisvirksomheten til NTNU. Der er et begrenset antall studenter som får muligheten til 118 

å gjennomføre praksisoppholdet sitt i eget nærområde. Dette er på grunn av stor mangel 119 

på nok praksisplasser, noe som trekker studentene ut i distriktene. I NTNU sine 120 

retningslinjer utløses et tilskudd på 75 kr dagen/300 kr uken når den daglige pendlingen, 121 

beregnet etter den korteste avstand fra hjemsted til praksissted, er 60 km eller lengre én 122 

vei. Refundering av reiseutgifter utløses dermed ikke hvis reiseveien er mindre enn 60 km 123 

én vei. Hvis vi her tar utgangspunktet i praksisvirksomheten til sykepleierutdanningen ved 124 

campus Ålesund ser situasjonen slik ut:  125 

 126 

Vanligste praksisplassene vist i km reisevei én vei:  127 

 128 

Ørsta  55 km + ferge 

Hareid 30 km + ferge 

Skodje  33 km  

Myrvåg  54 km + ferge  

Volda  73 km  

 129 

Volda er altså den eneste praksisplassen som er utenfor grensen og utløser dermed et 130 

tilskudd på 1200 kr i måneden. FRAM Ung er transporttilbudet som er tilgjengelig per i 131 

dag. I deres tilbud får studenten inkludert buss, ferger og hurtigbåt til 412 kr hvis 132 

personen er under 22 år. Hvis han eller hun er over 22 år er FRAM Student det rimeligste 133 

tilbudet. Dette tilbudet inneholder ikke ferge- og hurtigbåttransport og tilbyr bare transport 134 

innenfor grensene til Ålesund, Giske og Sula til en pris på 395 kr mnd. Dette betyr at 135 

studenter som får praksisplass i Volda, Ørsta, Hareid og Myrvåg vil få en fergekostnad på 136 

1375 kr mnd., hvor de tre sistnevnte ikke utløser kompensasjon. Disse utgiftene må 137 

dermed tas fra studentens egen lomme. Hvis en sykepleierstudent, som er i praksis i til 138 

sammen over et år av studieløpet sitt, er så uheldig å trekke en praksisplass i distriktene 139 

ved flere anledninger (potensielt fem ganger), vil han eller hun ha betraktelig større 140 

utgifter knyttet til praksis enn andre medstudenter som har trukket plass nærmere 141 

hjemstedet sitt.  142 

 143 
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Denne situasjonen kan bli så utfordrende at flere studenter har måttet overnatte på 144 

praksisstedet fordi de ikke har kommet seg hjem eller skal være tilbake på jobb om kun få 145 

timer. Det er verdt å nevne at før fusjonene med NTNU ga HiÅ full refusjon på alle 146 

utgiftene som studentene hadde i sammenheng med praksis.  147 

 148 

 149 

Veilederkompetanse:  150 

Frem til dette punktet i dokumentet har det blitt illustrert noen hovedutfordringer ved 151 

NTNU sin praksisvirksomhet som er av økonomisk karakter, men  152 

det finnes også utfordringer knyttet til praksis som ikke dreier seg om strukturell 153 

problematikk, men om kvalitet og faglig kompetanse. 154 

Som praksisveileder har man ansvar for å sikre at studenten har mulighet til å nå 155 

læringsmålene sine, være i tett dialog og drive løpende veiledning. Mange studenter i 156 

praksis opplever at veilederen deres mangler tilstrekkelig veilederkompetanse, noe som 157 

bidrar til å gjøre praksisoppholdet uforutsigbart og vanskelig 158 

  159 

En annen utfordringer som er knyttet til kompetanse er at det finnes tilfeller hvor 160 

praksisplassen ikke har ansatte som besitter den rette kompetansen. Studenten i praksis 161 

skal oppleve at oppholdet er relevant for egen utdanning, noe som kan skape utfordringer 162 

om det ikke finnes ansatte som jobber med det samme som studenten utdanner seg til.  163 

 164 

Kvalitetssikring og tilbakemelding:  165 

I NTNU sin praksisvirksomhet er det i dag ikke innarbeidet systemer for tilbakemelding 166 

som gjør det mulig for studentene å rapportere om kritikkverdige forhold under eller etter 167 

endt praksisopphold. Praksisveilederen der imot skal utfylle en kontinuerlig rapport og 168 

sluttvurdering av studentens prestasjon. Studentene har ingen måte å komme med 169 

tilbakemeldinger, som igjen betyr at NTNU ikke har noen forutsetninger for å kunne sikre 170 

god kvalitet på de praksisstedene de sender studentene sine til. Dette åpner opp for 171 

potensiell menneskelig feil og urettferdig vurdering av studenten.  172 

Studentorganisasjonen til Norsk sykepleierforbund beskriver praksisvirksomheten i Norge 173 

som et lotteri. Dette gjøres fordi studenter som skal ut i praksis har lite eller ingen 174 

forutsetning for å kunne forutse hvordan oppholdet kommer til å utarte seg. Noen 175 

studenter har positive opplevelser knyttet til praksis mens andre har negative. 176 

 177 

Kommunikasjon mellom NTNU og praksisstedet:  178 

I en praksisprosess er det helt essensielt at både utdanningsinstitusjonen, studentene, og 179 

praksisstedet har god kommunikasjon og er informert om forventningene som foreligger. 180 

Slik oppleves det ikke i dag for flere av partene. Flere har erfart å møte opp ved 181 

praksisstedet og oppdage at veilederen ikke har mottatt informasjon om studentenes 182 

faglige behov. Veilederne kan ha manglende informasjon om sine oppgaver og hva som 183 

forventes av dem fra NTNU. I flere tilfeller opplever studentene å få motstridende 184 

beskjeder fra veileder og NTNU. Det oppleves da at praksisplassen og NTNU ikke har 185 

gjennomført nok forarbeid og at kommunikasjonen ikke er god nok.  186 

 187 

Studentenes kjennskap til egne rettigheter:  188 

Praksisoppholdet er en utsatt periode i studieløpet og det kan oppstå mange spørsmål og 189 

situasjoner som studenten ellers ikke må forholde seg til i den generelle studiehverdagen. 190 

I dag opplever flere studenter å havne i usikre situasjoner under praksisoppholdet. Slike 191 

situasjoner kan dreie seg om tilfeller av seksuell trakassering, uholdbare krav fra 192 

praksisstedet i form av for lange arbeidsdager eller oppgaver som studenten i 193 
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utgangspunktet ikke skulle ha gjennomført. Vi hører flere eksempler fra studenter som 194 

opplever å bli benyttet som billig arbeidskraft med større fokus på hva studenten kan tilby 195 

praksisstedet enn hva praksissted og veileder kan tilby studenten. 196 

Slike opplevelser er vanskelig for studenten å håndtere alene og oppstår ofte fordi de ikke 197 

har får tilstrekkelig informasjon eller opplæring i hvilke rettigheter studenten har, og hvor 198 

ansvaret ligger under praksisoppholdet. Det er utfordrende for studenten å forstå hvem 199 

som har ansvar for han eller hennes trivsel og sikkerhet. Er det NTNU eller praksisstedet 200 

man skal snakke med hvis noe skjer? Denne utfordringen er ofte knyttet til at studenten 201 

ikke oppholder seg på campus men allikevel har studentstatus ved NTNU. Her mangler 202 

det generell informasjon om arbeidsmiljøloven og hvem man skal snakke med når man 203 

opplever ubehagelige situasjoner.  204 

 205 

Mangel på praksisplasser:  206 

Det norske arbeidsmarkedet har de siste årene sett store endringer. Med et økende 207 

behov for og krav om arbeidslivsrelevans må utdanningsinstitusjonene i større grad 208 

forholde seg til praksis. Etterspørsel etter yrker som lærere og helsearbeidere har også 209 

økt drastisk og kommer til å øke ytterligere i fremtiden og det er forventet av Norge 210 

kommer til å mangle 30.000 sykepleiere om mindre enn 20 år, hvis ikke det gjennomføres 211 

noen drastiske endringer.  212 

Lærerutdanningen og sykepleierutdanningen er svært praksistunge og det er i dag store 213 

utfordringer knyttet til å oppdrive nok praksisplasser for å dekke det økende behovet. 214 

Dette fører til at NTNU og flere andre utdanningsinstitusjoner må godta suboptimale 215 

praksisplasser med lav kvalitet og som ofte er langt unna studentenes faste campus.  216 

 217 

Iverksatte prosjekter:  218 

Generelt i UH-sektoren så er det anerkjent at praksis slik det er tiltenkt ikke fungerer 219 

optimalt. På bakgrunn av dette har det blitt iverksatt en rekke tiltak som skal 220 

kartlegge utfordringene og forebygge dem. Under finnes det et utvalg av slike 221 

prosjekter.  222 

 223 

Operasjon praksis 2018-2020: 224 

Nokut har iverksatt et initiativ som kalles «Operasjon praksis 2018-2020», som skal 225 

bidra til å styrke kvaliteten ved norske utdanningsinstitusjoners praksisvirksomhet. 226 

Prosjektet skal ha ekstra fokus på helse- og sosialfagutdanningene og det er et 227 

resultat av at arbeidsmarkedet som i større grad etterspør arbeidslivsrelevans og at 228 

flere utdanningsinstitusjoner ønsker å bruke praksis som læringsform i sine 229 

utdanninger. Dermed har det også blitt et større behov for kvalitetssikring. Prosjektet 230 

skal rette oppmerksomheten mot aktuelle utfordringer og gode praksiser og skape en 231 

arena der sentrale aktører kan dele erfaringer og kunnskap. Som et resultat av dette 232 

prosjektet skal Nokut foreslå endringer i lovverk, regelverk og virkemidler både 233 

nasjonalt og ved den enkelte utdanningsinstitusjonen. Prosjektet skal også drive 234 

tilsyn og evalueringer.  235 

 236 

Som et resultat av dette prosjektet har Nokut sammenfattet en rapport som skal 237 

illustrere gode eksempler for praksis i høyere utdanning. Rapporten er basert på en 238 

rekke intervjuer med nøkkelpersoner innenfor praksisvirksomheten til flere 239 

utdanningsinstitusjoner. Rapporten konkluderer med at det finnes noen 240 

hovedelementer som bygger opp under kvalitet i praksisvirksomhet:  241 

1. Kommunikasjon, samarbeid og verdsetting av praksisfeltet – de miljøene som 242 

deltok i intervjuene fremhevet viktigheten av å ha en god dialog med 243 
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praksisfeltet og praksisstedet. Sentralt ved dette er å verdsette kompetansen, 244 

kunnskapen og erfaringene som veilederen og praksisfeltet besitter. På denne 245 

måten opprettholdes og utvikles det store nettverk som bidrar til å rekruttere 246 

og beholde praksisplasser.  247 

2. Kommunikasjon og samarbeid med kolleger og studenter om kontinuerlig 248 

kvalitetsutvikling – her ble det trukket frem at de ansatte må være tilgjengelige 249 

for studentene slik at det lettere kan gis tilbakemeldinger på det som ikke 250 

fungerer. Her blir praksisvirksomheten vurdert i et prosessperspektiv med 251 

fokus på kontinuerlig evaluering og kvalitetsutvikling  252 

3. Forberedelse og organisering av praksis – store deler av miljøene fra 253 

rapporten ser stor verdi i å sette tydelige mål og planer for praksisen, og 254 

forsøker å gi studentene eierskap til disse tidlig i prosessen. God faglig 255 

forberedelse fra både institusjon og praksissted legger til rette for en bedre 256 

opplevelse for studenten.  257 

 258 

Stortingsmelding om arbeidsrelevans:  259 

Regjeringen ønsker at studenter skal være bedre forberedt for det arbeidslivet som 260 

venter dem etter endt utdanning, og skal i sammenheng med dette utarbeide en 261 

stortingsmelding og arbeidslivsrelevans. Intensjonen med St. meldingen er å styrke 262 

kvaliteten og arbeidsrelevansen i utdanningene gjennom bedre og mer gjensidig 263 

samarbeid om samfunnets kunnskapsbehov og studentenes læring. Meldingen skal 264 

etter planen legges frem våren 2021 så arbeidet er enda tidlig i prosessen. STi har 265 

vært høringsinstans i første høringsrunde.  266 

 267 

Saksbehandlers vurdering 268 

Det er helt tydelig at praksisvirksomheten ved NTNU, og i utdanningssektoren for 269 

øvrig, ikke fungerer optimalt. Likevel når det gjennomføres på en god måte er det 270 

generell enighet om at praksis tilfører utdanningen etterspurt arbeidslivsrelevans, 271 

gjør studentene kjent med en arbeidshverdag og er verdifull i utdanningen av gode 272 

kandidater. Med stadig større etterspørsel av arbeidsrelevants og praksis i 273 

utdanningen er det nødvendig at Studenttinget har tydelig politikk på hvordan vi 274 

ønsker at NTNU skal drifte denne virksomheten.  275 

 276 

Gratisprinsippet:  277 

Slik praksisvirksomheten ved NTNU er organisert i dag mener saksbehandler at den 278 

aktivt strider med gratisprinsippet i norsk akademia. Gratisprinsippet sier noe om lik 279 

rett til utdanning og at man i Norge skal ha samme mulighet til å ta en utdanning 280 

uavhengig av individuelle forutsetninger. I UH-loven §7.1 står det at «Statlige 281 

universiteter og høyskoler kan ikke kreve egenbetaling fra studenter for ordinære 282 

utdanninger som fører frem til en grad eller yrkesutdanninger». I dette dokumentet 283 

finnes det flere eksempler på egenandeler som er strukturelle og systematiske deler 284 

av praksisvirksomheten til NTNU. Her trekkes spesielt frem finansieringen av en 285 

ekstra bolig og utgiftene ved pendling. Tidligere i saksdokumentet står det at 38 % av 286 

norske studenter ikke er pengesterke nok til å kunne betale en utforutsett utgift på 287 

5000 kr. Da er det vanskelig å se for seg at disse studentene skal kunne betale de 288 

ekstra utgiftene som følger med et praksisopphold med den finansieringen som 289 

NTNU per dags dato tilbyr.  290 

KD har overordnede tolkningskompetanse av UH-loven hvor gratisprinsippet står 291 

festet, og har i sin vurdering av dette kommet frem til at norske institusjoner ikke 292 

bryter med gratisprinsippet, fordi dekkingen av boligutgifter og transportutgifter 293 
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(pendling) ikke faller under begrepet egenandel. Saksbehandler vurderer det slik at 294 

KDs tolkning i dette tilfellet, er feilaktig. Bolig og transport utløser så store utgifter for 295 

den individuelle student, og kompenseres i så liten grad at slike egenandeler i 296 

ytterste konsekvens kan produsere og reprodusere til sosial ulikhet.  297 

 298 

NTNU sitt system for tilbakebetaling bygger opp under disse utfordringene og er 299 

dermed en forlengelse av bruddet med gratisprinsippet. Denne økonomiske 300 

mekanismen gjør det vanskelig for studenter å finansiere praksisen fordi mange 301 

studenter ikke er av det økonomiske kaliberet at de kan forhåndsbetale fra egen 302 

lomme i påvente av tilbakebetaling. For å kunne forebygge de økonomiske 303 

utfordringene knyttet til praksis mener saksbehandler at NTNU bør organisere 304 

systemer for forskuddsbetaling.  305 

 306 

En annen utfordringer ved organiseringen av praksis ved NTNU som kan ha 307 

konsekvenser for studentenes økonomiske situasjon, er trekningssystemet for 308 

praksisplassene. Hvis studenter er så uheldig at han eller hun ved flere anledninger 309 

trekker en praksisplass langt unna eget bosted, kan denne studentene opparbeidet 310 

seg mye større og flere utgifter enn studenter som er heldigere med sin plassering.  311 

 312 

Forsvarlig læringsmiljø:  313 

Helt sentralt for en god studiehverdag er et godt læringsmiljø. Dette er også svært 314 

viktig for at studentene skal gjennomføre et godt praksisopphold. § 4.3 sier at 315 

studenter har rett til et fult forsvarlig læringsmiljø og at det er styret som har ansvaret 316 

for å sikre dette. Det er allerede utfordringer med å konkretisere hva et «fult forsvarlig 317 

læringsmiljø» betyr i en ordinær studiesituasjon og det fortsetter å være komplisert 318 

også i praksissituasjonen. Læringsmiljøet ved NTNU beskrives som de samlede 319 

fysiske, psykososiale, organisatoriske, pedagogiske og digitale forhold som 320 

tilrettelegger for individets studiesituasjon.  321 

 322 

Det er noe uenighet om hvor vidt studenten dekket av disse bestemmelsene under 323 

praksisoppholdet. På den ene siden er studentene i et tydelig studentforhold med en 324 

institusjon og er plassert i praksis i kraft av å være student. På den andre siden 325 

befinner studenten seg utenfor campus og den ordinære studiesituasjonen, samt at 326 

det finnes en rekke andre lovverk som påvirker situasjonen. Det er nødvendig at 327 

NTNU tar en avklaring med egne retningslinjer slik at studentene vet hvilke 328 

rettigheter de har under praksisoppholdet. Saksbehandler mener at slik som 329 

praksisvirksomheten er organisert nå, bryter NTNU med §4.3 330 

 331 

Kvalitetsløft:  332 

En stor konsekvens av dårlig kvalitet i praksis er frafall. Hvis studentene har en dårlig 333 

opplevelse av arbeidslivet gjennom praksis så er det større sannsynlighet for at 334 

studenten ikke lenger ønsker å jobbe med dette og avbryter utdannelsen sin. NTNU 335 

må ta ansvar for studentene sine og investere i høy kvalitet i praksistilbudet sitt. Per 336 

dags dato opplever studentene i praksis utilstrekkelig veiledning, dårlig 337 

kommunikasjon mellom institusjon og praksissted, liten grad av kvalitetssikring og 338 

mangel på praksisplasser i nærområdet. Med samfunnets allerede økende behov for 339 

flere utdannede lærere og sykepleier er en slik drift lite bærekraftig og har dårlige 340 

forutsetninger for å takle det økende presset på disse yrkene. For å kunne møte 341 

dette samfunnsbehovet må NTNU gå i dialog med kommunene for å skape et felles 342 

kvalitetsløft. Aktørene må samarbeide for å produsere flere praksisplasser med 343 
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bedre kvalitet, samtidig som det legges til rette for flere praksisplasser både i 344 

distriktene og i nærområdene. Hvis ikke kommunene har kapasitet til å produsere 345 

gode nok tilbud bør NTNU vurdere samarbeid med det private næringslivet for å 346 

skape kvalitetsløftet. Denne problematikken strekker seg utover praksisutfordringene 347 

til UH-sektoren og kan være et resultat av en kommunereform som ikke sikrer 348 

tilstrekkelig kompetanse eller offentlig tjenesteproduksjon i distriktene. 349 

 350 

 351 

Arbeidsutvalgets innstilling 352 

Studenttinget mener:  353 

 354 

• NTNU må ta gratisprinsippet på alvor, og arbeide for en praksisvirksomhet 355 

som verket helt eller delvis finansieres av studenten selv.  356 

• NTNU må legge til rette for at studenter skal kunne motta forskuddsbetaling i 357 

god tid som skal dekke de ekstra utgiftene tilknyttet praksis.  358 

• NTNU må opprette et obligatorisk kvalitetssikringssystem som skal sikre 359 

studentenes mulighet til å gi tilbakemelding på praksisoppholdet.  360 

• NTNU må minske avstanden som utløser tilskudd for pendling fra 60 til 30 km.  361 

• NTNU skal utarbeide bedre rutiner for opplæring av studentenes egne 362 

rettigheter under praksisoppholdet.  363 

• NTNU må ta en gjennomgang av praksisplassene som har faste avtaler for å 364 

sikre at kvaliteten når opp til en viss standard.  365 

• NTNU må sikre at veiledere på praksisstedet har tilstrekkelig pedagogisk og 366 

faglig kompetanse.  367 

 368 

 369 

 370 



Dissens til linje 355-356  

STi-sak 26/19 Praksis ved NTNU  
Åste Solheim Hagerup  

 

Under innstillende møte i Arbeidsutvalget vedtok flertallet i AU å endre det første punktet i 

innstillingen, linje 355 – 356, til «NTNU må ta gratisprinsippet på alvor, og arbeide for en 

praksisvirksomhet som verket helt eller delvis finansieres av studenten selv». I den opprinnelige 

innstillingen sto det «NTNU må ta gratisprinsippet på alvor, og arbeide for en praksisvirksomhet som 

ikke finansieres av studentenes egenandeler»  

Som saksbehandler i denne saken mener jeg at det er hensiktsmessig at den opprinnelige 

innstillingen blir stående. Ved å eksplisitt vedta at praksis ikke skal finansieres av studentenes 

egenandeler presiseres et poeng som er gjennomgående i sakspapiret. Når det er snakk om 

egenandeler er det i hovedsak snakk om pendling og bolig, som er de største utgiftene for studenter 

i praksis. Det er også disse to utgiftene som KD mener faller utenfor institusjonens økonomiske 

ansvar. Ved å bruke ordet egenandel sender man et tydelig signal.  
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Møtedato: 05.09.2019 Saksbehandlar: Kine Sørli  
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 27/19 Supplering av kontrollkomité for Studenttinget 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen til Studenttinget NTNU 
 
Forkortingar 
STi – Studenttinget 
NTNU – Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet  
AU – Arbeidsutvalet i Studenttinget NTNU 
KK – kontrollkomité   
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saka 
I Studenttinget sitt reglement står det at det skal vere ein kontrollkomité, og at denne 1 
skal vere Studenttinget sitt kontrollorgan. Det er vedtatt ein arbeidsinstruks for 2 
kontrollkomiteen. Valperioden er på eitt år. 3 
Ingen av medlemmane i kontrollkomiteen kan vere representantar i Studenttinget 4 
eller i NTNU-styret. 5 
 6 
Saksbehandlaren si vurdering 7 
Det er forventa at kontrollkomiteen prioriterer å vere representert i møta både i AU og i 8 
STi. Det er forventa at medlemmane i komiteen set seg godt inn i STi sitt reglement og 9 
utfyllande reglar. Dei må òg være tilgjengelege for AU og STi dersom det er spørsmål om 10 
tolking av desse. 11 
 12 
Det skal supplerast inn eitt medlem av kontrollkomiteen med funksjonstid til 31.01.20. 13 
 14 
 15 
Arbeidsutvalet sin innstilling 16 
Arbeidsutvalet innstiller ikkje i personval. 17 
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Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen 

til Studenttinget NTNU 
Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU 03.02.97 

Siste endringer ble gjort på STi-møte den 13.03.03 
 
 
Fravikelighet 
Denne arbeidsinstruks viker for Reglement for Studenttinget NTNU og Forretningsorden 
for Studenttinget NTNU. 
 
Sammensetning 
Kontrollkomiteen har 3 medlemmer, hvorav en leder, som ikke kan være representanter 
i STi eller Styret. 
 
Myndighetsområde 
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. 
 
Kontrollkomiteen skal: 

 Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter, 
retningslinjer og arbeidsprogrammet til STi. 

 Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt. Med rammene 
menes arbeidsprogram, møteprotokoll og budsjett som gjelder for studentene 
ved NTNU. 

 Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter 
forespørsel fra STi eller arbeidsutvalget. 

 Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en 
støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget. 

 
Valg 
Representantene i Kontrollkomiteen har en valgperiode på 1 år. Leder i komiteen velges 
ved separat valg. 
 
Endringer i arbeidsinstruksen 
Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen vedtas av STi med simpelt flertall blant de 
tilstedeværende representantene. Forslag til endringer behandles av arbeidsutvalget og 
vedtas av STi.  
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STi-sak 29/19 Supplering av internasjonalt ansvarlig i Studenttingets 

arbeidsutvalg 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Stillingsinstruks for Studenttinget NTNU 
 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
AU- Arbeidsutvalget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
Det skal velges en person til internasjonalt ansvarlig i Studenttingets arbeidsutvalg. 2 
Funksjonstiden for vervet starter umiddelbart etter Sti-møtet 5.september og varer 3 
frem til 31.12.19. 4 
 5 
Internasjonalt ansvarlig har ansvar for Studenttingets internasjonaliseringsstrategi og 6 
kontakt med Internasjonal seksjon ved NTNU. Internasjonalt ansvarlig har et særskilt 7 
ansvar for formidling av Studenttingets arbeid og nettside. Internasjonalt ansvarlig 8 
skal være Studenttingets kontaktperson for ISU, ISFiT, SAIH og andre internasjonale 9 
studentgrupper. 10 
 11 
Å være en del av Studenttingets arbeidsutvalg innebærer også et felles ansvar i 12 
Studenttingets ledergruppe, med blant annet ha oversikt over Studenttingets politikk, 13 
og sørge for at denne er relevant og oppdatert. Å være medlem i arbeidsutvalget 14 
medfører at en skal møte på alle Studenttingets møter, AU-møter, ledergruppemøter 15 
og seminar. 16 
 17 
Alle studenter ved NTNU kan stille til valg. Arbeidssted er i Trondheim. For 18 
kandidater fra Gjøvik og Ålesund kan vi være behjelpelig i en eventuell flytteprosess. 19 
 20 
Arbeidsutvalgets innstilling 21 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 22 



 

09.11.2017 1 
 

 

Stillingsinstruks for Studenttinget NTNU 1 

Vedtatt på STi-møte den 05.11.2015 2 

Stillingsinstruksene ble revidert 2.februar 2017. 3 

 4 

Studenttinget NTNU (STi) fremmer studentenes interesser i alle relevante fora. Alle 5 

representantene har et ansvar for å fremme saker, diskutere saker med medstudenter og 6 

være aktive i offentlige debattfora. 7 

 8 

Studenttingets representanter 9 

Studenttinget er NTNUs øverste studentorgan. Det medfører et stort ansvar for 10 

representantene, som skal uttale seg på vegne av alle NTNUs studenter. Studenttingets 11 

representanter 12 

• skal fremme sine personlige kampsaker i løpet av året 13 

• skal få innspill fra studentene til saker som skal diskuteres i STi 14 

• skal møte godt forberedt til STi-møtene, for å delta i og forme debatten 15 

• skal bidra til profilering av valget til neste års Studentting i minst fire – 4 – timer 16 

• skal hjelpe til under immatrikuleringen ved behov 17 

 18 

Studenttingets ledergruppe 19 

Studenttingets ledergruppe består av Studenttingets arbeidsutvalg (AU), samt de 20 

studentvalgte medlemmene i universitetsstyret. 21 

Ledergruppa skal, hvis det ikke er tungtveiende grunner til fritak: 22 

• delta på alle STi-møter 23 

• delta på alle AU-møter 24 

• delta på alle ledergruppemøter 25 

• delta og bidra på Studenttingets seminarer 26 

• delta på ledergruppas overlappseminarer 27 

• delta på immatrikuleringen 28 

• delta under valgukene 29 

Deltagelse på AU- og ledergruppemøter kan gjøres ved digitalt oppmøte.  30 

 31 

Ledergruppa har i fellesskap ansvar for 32 

• å ha god kontakt med resten av studentdemokratiet ved NTNU. 33 

• å ha god kontakt med linjeforeninger og andre relevante studentorganisasjoner. 34 

 35 

Ledergruppa oppnevner studentenes valgstyre.  36 

 37 

Arbeidsutvalget (AU) 38 

Arbeidsutvalget har som oppgave å representere Studenttinget mellom møtene, og har et 39 

særlig ansvar for å fremme og gjennomføre Studenttingets politikk. AU er bundet av 40 

Studenttingets vedtak. 41 

• AU skal innstille i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget. 42 

• AU skal ha oversikt over Studenttingets politikk i aktuelle saker, og sørge for at den er 43 

relevant og oppdatert. 44 

• AU oppnevner vara ved behov.  45 

 46 

Leder 47 

Leder har det overordnede ansvaret for Studenttinget. Leder har et særskilt ansvar for å 48 

ivareta Studenttingets relasjoner med eksterne parter. 49 

Det er leders ansvar at alle relevante råd og utvalg følges opp, og leder kan delegere 50 

arbeidsutvalgets deltagelse i disse. Dersom ikke annet blir bestemt skal leder møte i: 51 

• NTNUs dekanmøte 52 

• Læringsmiljøutvalgets arbeidsutvalg 53 

• Trondheim Studentråd 54 

• Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 55 

• Trondheim kommunes plangruppe 56 

• Fakultetsforum 57 
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Leder 58 

• har ansvar for å ivareta Studenttingets kontakt med NSO. 59 

• har ansvar for å ivareta samarbeidet med andre institusjoners studentdemokratier. 60 

• har ansvar for Studenttingets økonomi. 61 

• har personalansvar for Studenttingets ansatte og ledergruppa. 62 

• har ansvar for langsiktig planlegging og erfaringsoverføring til neste Studentting. 63 

• skal sørge for god kontakt med media, og bistå både Studenttingets representanter 64 

og ledergruppe til å fremme saker i det offentlige rom. 65 

• uttaler seg på vegne av Studenttinget NTNU. 66 

 67 

Nestleder 68 

Nestleder velges blant arbeidsutvalgets øvrige medlemmer, og skal være leders 69 

stedfortreder ved behov, og møter fast i NTNUs dekanmøte. 70 

Nestleder har et særskilt ansvar for 71 

• å bistå leder i behandling av personalsaker. 72 

• å delegere arbeidsoppgaver internt i AU i samråd med leder. 73 

• i samråd med leder holde tett kontakt med Velferdstinget. 74 

 75 

Fagpolitisk ansvarlig 76 

Fagpolitisk ansvarlig har ansvar for Studenttingets utdanningspolitikk, forskningspolitikk og 77 

oppfølging av kvalitetsarbeidet ved universitetet. Fagpolitisk ansvarlig skal 78 

• sitte i Utdanningsutvalget og ivareta Studenttingets kontakt med prorektor for 79 

utdanning, samt arrangere formøter for de fakultetstillitsvalgte og stedlige ledere før 80 

UU-møtene. 81 

• følge opp nasjonalt arbeid med utdanningspolitikk i samarbeid med andre 82 

institusjoners studentdemokratier og NSO. 83 

 84 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig 85 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har ansvar for Studenttingets læringsmiljøpolitikk, 86 

tilretteleggingsarbeid og likestillingsarbeid. 87 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig skal 88 

• sitte som studentmedlem i Læringsmiljøutvalget og andre tilhørende råd. 89 

• holde tett kontakt med avdelingsleder ved Avdeling for utdanningskvalitet ved NTNU. 90 

• følge opp arbeidet med HMS og avvikssystemet ved NTNU. 91 

• følge opp nasjonalt arbeid om læringsmiljø i samarbeid med andre institusjoners 92 

studentdemokratier og NSO. 93 

• følge opp arbeidet med regionalt rusnettverk. 94 

 95 

Internasjonalt ansvarlig 96 

Internasjonalt ansvarlig har ansvar for Studenttingets internasjonaliseringsstrategi, og 97 

kontakt med NTNUs internasjonale studenter. Internasjonalt ansvarlig har også et særskilt 98 

ansvar for formidling av Studenttingets arbeid og for Studenttingets nettside. Internasjonalt 99 

ansvarlig skal 100 

• følge opp NTNUs arbeid med internasjonalisering. 101 

• holde tett kontakt med seksjonsleder for Internasjonal seksjon ved NTNU. 102 

• sitte i styret til ISU-Trondheim. 103 

• holde kontakt med ISU, SAIH, ISFiT og andre internasjonale studentgrupper 104 

• delta på SAIHs vår- og høstsamlinger nasjonalt 105 

• følge opp nasjonalt arbeid med internasjonal studentpolitikk i samarbeid med andre 106 

institusjoners studentdemokratier og NSO. 107 

 108 

Stedlige ledere 109 

Stedlige ledere har ansvar for drift av det lokale studentparlamentet ved NTNU i Gjøvik og 110 

NTNU i Ålesund. De lokale studentparlamentene vedtar stillingsinstruks for stedlige ledere 111 

utover det som gjelder for Studenttingets ledergruppe. 112 

 113 

Styremedlemmene 114 
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Studentene i universitetsstyret bistår Studenttinget i sin daglige drift. Deres arbeidsoppgaver 115 

innebærer blant annet å 116 

• arrangere relevante kurs for de fakultetstillitsvalgte. 117 

• samarbeide med studentmedlemmer i andre universitetsstyrer. 118 

• bistå arbeidsutvalget i saksbehandling til AU-møter og STi-møter. 119 

• arrangere formøter før universitetsstyremøtene for de fakultetstillitvalgte og stedlige 120 

lederne. 121 

• sitte i aktuelle råd og utvalg  122 

 123 
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STi-sak 30/19 Valg av studentrepresentanter til innstillingsutvalget for 

ny rektor  
 

_______________________________________________________________________ 
 
Anbefalt lesning  
Artikkel fra Khrono: Gunnar Bovim slutter som rektor ved NTNU, Anne borg blir 
konstituert rektor 
 
Artikkel fra Universitetsavisa: Ny konstituert rektor på plass 
 

 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
AU – Arbeidsutvalget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 

Fredag 16.08 annonserte daværende rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, at han etter 2 

seks år som rektor fratrer sin stilling. Daværende prorektor for utdanning, Anne Borg, 3 

ble onsdag 21.08 konstituert som midlertidig rektor frem til en ny rektor kan ansettes. 4 

Siden Bovim sa fra seg sin stilling to år før hans åremål var over ble det vedtatt at ny 5 

rektor skal ansettes for et 5,5 års åremål.  6 

 7 

Det skal i sammenheng med dette settes ned et innstillingsutvalg for ny rektor ved 8 

NTNU. Dette utvalget skal bestå av en ekstern styrerepresentant og en intern 9 

styrerepresentant i NTNUs styre, en studentrepresentant og en ansattrepresentant. 10 

Utvalget legger frem sin innstilling for styret som i sin tur ansetter ny rektor ved 11 

NTNU. Dette vil skje i årsskiftet 19/20. 12 

Det er ikke fastsatt noen tidsplan for prosessen ennå, men det forventes at store 13 

deler av arbeidet vil foregå i oktober til desember. Hvor mye ressurser og tid som 14 

kreves avhenger av hvor mange kvalifiserte søkere som melder sin interesse.  15 

 16 

Studenttinget har blitt bedt om å foreslå en kvinne og en mann som representanter, 17 

men bare en av studentene vil sitte i innstillingsutvalget. Ansvarlig for utvalget velger 18 

hvem av kandidatene som til sist skal sitte i utvalget, basert på kjønnsbalanse.  19 

https://khrono.no/anne-borg-avgang-bovim/gunnar-bovim-slutter-som-rektor-ved-ntnu-anne-borg-blir-konstituert-rektor/399137
https://khrono.no/anne-borg-avgang-bovim/gunnar-bovim-slutter-som-rektor-ved-ntnu-anne-borg-blir-konstituert-rektor/399137
https://khrono.no/anne-borg-avgang-bovim/gunnar-bovim-slutter-som-rektor-ved-ntnu-anne-borg-blir-konstituert-rektor/399137
https://khrono.no/anne-borg-avgang-bovim/gunnar-bovim-slutter-som-rektor-ved-ntnu-anne-borg-blir-konstituert-rektor/399137
https://www.universitetsavisa.no/nyheter/2019/08/21/Ny-konstituert-rektor-p%C3%A5-plass-19744081.ece
https://www.universitetsavisa.no/nyheter/2019/08/21/Ny-konstituert-rektor-p%C3%A5-plass-19744081.ece
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 20 

Saksbehandlers vurdering 21 

Valg av studentrepresentanter for innstillingsutvalget til ny rektor er en god arena for 22 

STi å vise reell makt og innflytelse. Studenten som velges til dette utvalget kan sette 23 

agendaen og være tydelig og tidlig ute med hvilke kvaliteter og prioriteringer som 24 

studentene mener er viktig hos en ny rektor. Dette kan bidra til en større diskusjon i 25 

det offentlige om hva studentene forventer av sin fremtidige rektor.  26 

 27 

Det er ønskelig at kandidatene har gjort en vurdering på hvor vidt dette er et for 28 

tidkrevende verv, og om det lett kan kombineres med studiene og eventuelle andre 29 

verv/jobb. Arbeidet vil være intensivt og foregå i kontortiden. Det vil trekke ut i 30 

eksamensperioden og det er viktig at kandidaten har tatt dette i betraktning. 31 

Det er ønskelig at kandidatene har tidligere erfaring fra studentdemokratiet, er kjent 32 

med rektoratet og dets sammensetning og de interne prosessene på NTNU. Når 33 

dette er sagt så er det et åpent valg og alle studenter ved NTNU har mulighet til å 34 

stille.  35 

 36 

Arbeidsutvalget innstilling 37 

AU innstiller ikke til personvalg.  38 

 39 
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