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 Samlevedtak høsten 2019 
 
Studenttingsmøte 07/19 5.september 2019 
 
STi-sak 12/19 Supplering av varaliste til Studenttinget 
 
Vedtak 
«Mian Faran Hassan, Lone Christoffersen, Åse Marie Mundal og Sigurd Solheim ble 
supplert inn som vara til Studenttinget NTNU fra Trondheim. Magnus Stava og 
Markus G Gaasholt ble supplert inn som vara til Studenttinget NTNU fra Ålesund.» 
 
STi-sak 27/19 Supplering av KK 
 
Vedtak 
«Simen T. Oftedahl ble supplert inn som ny representant til Kontrollkomitéen til 
Studenttinget NTNU» 
 
STi-sak 29/19 Valg av internasjonalt ansvarlig ved NTNU 
 
Vedtak 
«Tobias Røed ble supplert inn som ny Internasjonalt ansvarlig ved Studenttinget 
NTNU» 
 
STi-sak 30/19 Oppnevning av studentrepresentanter til innstillingsutvalget 
for ny rektor 
 
Vedtak 
«Åste Solheim Hagerup og Aleksander Thiren Sriskantharajah ble oppnevnt til 
innstillingsutvalget for ny rektor» 
 
STi-sak 25/19 Honours-program ved NTNU 
 
Vedtak 
«Studenttinget NTNU er imot Honours-program.  
Studenttinget NTNU meiner at: 

• NTNU ikkje skal opprette parallelle studieprogram der ein forsøker å oppnå høgare 
studiekvalitet i eitt av dei ved å tildele det meir ressursar enn det andre. 

• Det må vere opp til den enkelte student om vedkommande ynskjer å ha ei 
studiepoengbelastning på meir enn 30 studiepoeng per semester. 

• Det må vere ukomplisert for den enkelte student å ta emne utanfor sitt eige 
fagområde om ein sjølv ynskjer det. 
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• Alle nye studietilbod som NTNU ynskjer å opprette må kunne finansierast gjennom 
statsbudsjettet og ikkje gjennom omdisponering av andre middel. 

NTNU skal heller fokusere på moglegheita for å opprette emne som er tilgjengelege 
for alle, og som tilbyr den tverrfaglegheita og moglegheita for å ta fleire studiepoeng 
som elles er hensikta med et Honours-program 
 
 
STi-sak 13/19 Utdanningspolitisk plattform 
 
Vedtak 
«Utdanningspolitisk plattform 
 
Denne plattformen beskriver kravene studentene ved NTNU har til sin utdanning. 
Plattformen legger et grunnlag, og ses supplert med andre plattformer, enkeltvedtak 
og resolusjoner.  
Utdanning skal gi ferdigheter og kunnskap i hovedsak innenfor sine fagområder, 
gjennom læring og mestring. Utdanning rommer også et større perspektiv, nemlig en 
helhetlig dannelse. Uansett utdanningsløp skal man rustes til et liv som en aktiv 
samfunnsborger. Det stiller krav til studentene om å legge ned arbeidet som kreves, 
og det stiller krav til institusjonen om å fasilitere for at dette arbeidet gjennomføres på 
en god måte.  
 
Undervisning 
Undervisning skal være pedagogisk og vitenskapelig forankret. Det skal inspirere, 
være informativ og motiverende. Ansatte forventes å ha tilstrekkelig pedagogisk 
kompetanse til å kunne legge opp til et miljø som gir grobunn til god læring, dannelse 
og faglig utfoldelse. Ansatte må i tillegg ha kunnskap og ferdigheter om fysisk 
læringsmiljø, digitale hjelpemidler, tilretteleggingsmuligheter og tilretteleggingsbehov.  
NTNU skal sikre tilstrekkelige arealer for undervisning og læring. Det betyr 
undervisningsarealer som legger opp til studentmedvirkning og fleksible 
undervisningsmetoder. Det skal også legges til rette for studentarbeidsplasser 
tilpasset studentenes behov. 
Som flercampusuniversitet i tre byer er det nødvendig at NTNU legger til rette for et 
likeverdig tilbud i alle studiebyene og på alle campuser. 
 
Veiledning  
Alle studenter skal ha tilgang på faglig veiledning fra vitenskapelige ansatte. Alle 
studenter som skriver en selvstendig, større oppgave skal ha en dedikert veileder og 
det skal signeres samarbeidsavtale for veilederforholdet. NTNU har ansvar for at det 
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alltid er tilgjengelig kapasitet og kompetanse til de studentene dette gjelder. Faglig 
veiledning skal være dynamisk og kunne endres etter behov. Man skal som veileder 
ha tilstrekkelig med tid til at en veiledningssituasjon er gjennomførbar etter kravene. 
Avtale med veileder skal foreligge tidlig i semesteret, slik at avsatt tid blir brukt på 
faktisk veiledning. 
 
Vurdering 
Vurderingsformene i et emne ved NTNU skal reflektere hva studentene har tilegnet 
seg av kompetanse. Det skal være en tydelig sammenheng mellom læringsutbytte og 
vurdering gjort ved NTNU. Vurderingsformen skal i størst mulig grad reflektere en 
reell anvendelse av faget. Dette innebærer at studentene har tilgang på de verktøy 
og hjelpemidler som normalt anvendes i bruk av fagkunnskapen. 
NTNU skal kontinuerlig arbeide for å utvikle og implementere nye og mer 
hensiktsmessige vurderingsformer. Underveisvurdering er å foretrekke over en enkelt 
helhetlig slutteksamen. Dette fordi vurderingsformen, og resultatet, i størst mulig grad 
skal kunne vise kandidatens kompetanse og faktiske tilegnede kunnskap. En 
helhetlig slutteksamen kan i for stor grad påvirkes av eksterne faktorer og derfor ikke 
måle den reelle tilegningen av kunnskap.   
Studenttinget mener formativ vurdering må være standarden på NTNU. Det betyr 
ikke at summativ vurdering ikke kan være hensiktsmessig, men at formativ vurdering 
burde være normen på NTNU.  
 
Samfunnsnytte 
Studenter burde være klar over og oppleve samfunnsnytten ved utdanningen sin. 
Helheten av studieløpet skal også oppleves som forberedende til arbeidslivet. Dette 
innebærer god kontakt med potensielle arbeidsgivere og relevante oppgaver som 
kan illustrere hvordan man kan bruke kunnskapen og ferdighetene man tilegner seg 
gjennom utdanningen. Dette vil derimot ikke si at alt man studerer eller opplever 
gjennom utdanningen sin skal kobles direkte mot arbeidsliv. Akademia skal kunne 
sette dagsorden og studenter må kunne utfordres til å se relevansen ved det større 
kunnskapsgrunnlag uten umiddelbar kobling til næringslivet og arbeidsmarkedets 
behov.  
Studenttinget mener at det er viktig med tverrfaglig samhandling og innhold i 
utdanningen. Dette for å kunne se sitt fagfelt og dets metoder i relasjon med andre 
fagfelt, samt at det bidrar i enda større grad å forberede studentene til å være aktive 
samfunnsborgere på flere arenaer. Studenten skal gjennom hele studieløpet trenes i 
å se verdien av andre fagfelt, og sitt eget fagfelt i kontekst med andre. 
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NTNU bør ha gode alumninettverk i alle sine fagmiljø. Disse bør brukes aktivt både 
for å ha god kontakt med andre næringer og for å illustrere hva tidligere studenter 
jobber med i dag.   
 
Digitalisering 
Undervisning, pensum og eksamen som kan leveres digitalt bør også gis digitalt. Det 
må alltid kunne argumenteres for hvorfor den metoden man bruker er mest 
hensiktsmessig, uavhengig om den er digital eller ikke. Ved bruk av digitale verktøy 
må både ansatte og studenter få tilstrekkelig opplæring i disse. 
 
Kvalitetssikring 
Studentene skal være representert på alle nivå av kvalitetssystemet for utdanning 
ved NTNU. Det skal som en sentral del av systemet utarbeides en egen rapport for 
studentenes opplevelse av hvert enkelt emne og program. Denne skal skrives for og 
av studenter som tar emnet selv. Disse rapportene skal være tilgjengelige og 
benyttes aktivt i forbedring og revidering av emnene.  
 
Læringsmiljø 
Utdanningsinstitusjonen må legge til rette for et godt fysisk, psykososialt, 
pedagogisk, organisatorisk og digitalt læringsmiljø. Dette skal fremme god læring, 
utvikling og en god studiehverdag 
Det er et grunnleggende prinsipp at alle skal ha lik rett til utdanning i Norge. 
Studenttinget NTNU mener at NTNU må ta inn over seg ansvaret det medfører å ha 
rollen som nasjonal pådriver for universell utforming av høyere norsk utdanning, og 
følge dette opp i praksis. 
Studenttinget NTNU mener at identitetsarealer fasiliterer gode faglige og sosiale 
relasjoner mellom studenter og ansatte, og at NTNU må prioritere dette i nåværende 
og fremtidige campus.» 
 
Protokolltilførsel til STi-sak 25/19 fra Svein-Erik Strandabø Olsen 
Det bemerkes at det i sak STi 25/19 ved møte 5.september 2019 ble strøket siste del 
av talelisten for å gå rett til votering. Bakgrunnen for forslaget var at representanten 
mente det var så stor enighet i salen at man kunne kutte debatten. De siste på 
talelisten ble tidligere oversett, og mener sterkt at deres innlegg inneholdt 
argumenter som ville bikket voteringen i annen retning enn voteringens utfall og gjort 
beslutningen mer informert. 
 
Signer av: 
Svein-Erik Strandabø Olsen 
Åste Solheim Hagerup 
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Cecilie Bjørnsdotter Raustein 
Inés Blomvågnes 
William Bertin Skoglund 
Idun Bækken 
 
 
Studenttingsmøte 08/19 26. september 
 
STi-sak 31/19 Oppnevning av studentrepresentanter til «Fremtidens  
 teknologistudier» 
 
Vedtak 
«Olav Tjeldnes og Truls Kippernes ble valgt inn som representanter i 
Hovedprosjektet til Fremtidens teknologistudier.» 
«Jakob Louis Karlsen ble valgt inn som representant i Delprosjekt 1 til Fremtidens 
teknologistudier.» 
«Mian Faran Hassan ble valgt inn som representant i Delprosjekt 3 til Fremtidens 
teknologistudier.» 
«Katrine Steen Langvik ble valgt inn som representant i Delprosjekt 4 til Fremtidens 
teknologistudier.» 
AU har bedt om fullmakt om å supplere kandidater - Vedtatt 
 
STi-sak 32/19 Revidering av campuspolitisk plattform - Workshop 
 
STi-sak 26/19 Praksis ved NTNU 
Vedtak 
«Studenttinget mener:  

• NTNU må ta gratisprinsippet på alvor, og arbeide for en praksisvirksomhet 
som ikke finansieres av studentenes egenandeler.  

• NTNU må legge til rette for at studenter skal kunne motta forskuddsbetaling i 
god tid som skal dekke de ekstra utgiftene tilknyttet praksis.  

• NTNU må opprette et kvalitetssikringssystem som skal sikre tilbakemeldinger 
på alle praksisopphold gjennom obligatorisk rapportering fra studentene i løpet 
av, og/eller etter endt praksisperiode. NTNU har ansvar for å følge opp og ta 
tak i tilbakemeldingene.  

• NTNU må minske avstanden som utløser tilskudd for pendling fra 60 til 30 km.  
• NTNU skal utarbeide bedre rutiner for opplæring av studentenes egne 

rettigheter under praksisoppholdet.  
• NTNU må ta en gjennomgang av praksisplassene som har faste avtaler for å 

sikre at disse tilrettelegger for effektiv læring og sikre en høy faglig standard.  
• NTNU må sikre at veiledere på praksisstedet har tilstrekkelig pedagogisk og 

faglig kompetanse.  
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• Hvilke standarder praksisplassen skal oppfylle skal defineres tydelig, og brudd 
på disse skal følges opp. 

• NTNU skal jobbe for å utvide praksisplasstilbudet i nærheten av universitetene 
• NTNU må legge til rette for gode tekniske- og organisatoriske løsninger for 

kommunikasjon mellom institusjon, praksissted og studenter. 
• Det bør, i tråd med politikk fra NSO, stilles krav til at praksisvirksomhet ved 

NTNU skal gi uttelling i form av studiepoeng da arbeidsmengde og 
arbeidskrav som forbindes med praksis medfører et såpass stort arbeidspress 
for studenten. 

• NTNU må, i tilfeller hvor det foregår praksis parallelt med undervisning 
tilknyttet sine institutter, påse at aktuelle fagmiljø, i størst mulig grad og på 
mest mulig hensiktsmessig måte, sikrer at undervisningen tilrettelegges 
praksisoppholdet.» 

 
Studenttingsmøte 09/19 17.oktober 
 
 
STi-sak 33/19 Innstilling på studenter til skikkehetsnemda 
 
Vedtak 
Maria Høigaard og Anders H. Jarmund innstilles til Skikkethetsnemda. 
 
STi-sak 34/19 Innstilling på student til Klagenemda 
 
Vedtak 
Jostein Gjesdal velges til fast representant og Jakob Louis Karlsen velges som vara til 
Klagenemda for funksjonstiden fra 01.01.20-31.12.20. 
 
 
STi-sak 35/19 Innstilling på student til Læringsmiljøutvalget 
 
Vedtak 
Erik Finnes velges til fast representant og Ingeborg Reigstad velges som 
vararepresentant til LMU for funksjonsperioden 01.01.20-31.12.20. 
 
STi-sak 37/19     Arbeidsrelevans i disiplinfagene 
 
Vedtak 
Studenttinget vedtar resolusjonen «Arbeidsrelevans i disiplinutdanningene» med de 
endringer som kommer frem under møtet.   
Resolusjon: Arbeidsrelevans i disiplinfagene  
Disiplinfagene er en viktig del av akademia og spiller en sentral rolle i å oppfylle dets 
samfunnsoppdrag. Akademia skal bidra til samfunnsutvikling gjennom utdannelse og 
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meningsbrytning, samt utfordre etablerte sannheter og maktstrukturer i samfunnet. 
Disiplinfag gir kandidatene evne til kildekritisk tenkning, bredde og spisskompetanse 
innenfor sitt fagfelt og evnen til å tenke nytt og helhetlig om samfunnets utfordringer. 
Egenskaper som disse er viktige for å løse de stadig nye samfunnsutfordringene vi 
står ovenfor. Derfor er det helt essensielt at kandidater med denne typen 
kompetanse har tilgang til arbeidsmarkedet på lik linje med profesjonsstudentene.  
Disiplinfag har tradisjonelt sett få innslag av arbeidsrelevans i sine utdanninger, og 
viser seg at kandidater fra flere disiplinfagutdanninger har større utfordringer enn 
kandidater fra profesjonsstudier med å skaffe seg relevant arbeid etter endt 
utdanning. Det må kommuniseres tydeligere til kandidatene hvordan man 
aktualiserer utdanningen sin i møte med arbeidslivet, og arbeidslivet må i større grad 
inviteres inn til disiplinfagene for å bli mer bevisst på hvordan de tar i bruk denne 
kompetansen. Det helt nødvendig at det innføres mer interaksjon med arbeidslivet i 
disiplinfagenes utdanninger. Det er i samfunnets beste interesse at arbeidslivet 
består av mennesker med forskjellig kompetanse, bakgrunn og perspektiv.   
På tross av dette må disiplinfagenes integritet og sentrale premisser ikke utsettes for 
kompromiss i møte med arbeidslivet og dets krav og behov. Disiplinfagenes egenart 
må sees som en styrke for samfunns- og arbeidslivets utvikling, og derfor ivaretas.  
 
Studenttinget NTNU mener:  

• NTNU må arbeide for flere innslag av arbeidsrelevans for alle disiplinfaglige 
utdanninger.  

• Arbeidsrelevans i disiplinfagene skal ikke gå på kompromiss med 
utdanningens egenart og autonomi.  

• NTNU må iverksette tiltak som gjør det lettere for studenter å bli bevisst sin 
egen kompetanse og hvordan de skal realisere den etter endt utdanning. 

• NTNU må anerkjenne verdien av displinfagenes egenart og eksistens. samt 
arbeide for å øke verdien i disiplinfaglige utdanninger.  

 
 
STi-sak 36/19 Samarbeidsavtale mellom Studenttinget og studentrådene 
 
Vedtak 
Studenttinget vedtar «Samarbeidsavtale mellom Studenttinget og studentråda ved 
fakulteta på NTNU» i sin helhet. 
 
STi-sak 32/19 Revidering av Campuspolitisk plattform  
 
Vedtak 
Studenttinget vedtek Campuspolitisk plattform med dei endringar som kjem fram i 
møtet. Campuspolitisk plattform må sjåast på som eit dynamisk dokument, og bør 
reviderast minimum kvart andre år. 
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Campuspolitisk plattform 
Vedtatt av Studenttinget NTNU 3. mars 2016. Revidert 17.10.19. 

Denne plattforma beskriv studentane ved NTNU sine krav for campusutvikling. 
Universitetsbyane 

Studenttinget meiner at NTNU skal ha ein strategi for campusutvikling som fremjar 
byintegrering. Dette inneber ein sterk samanheng mellom by og campus, samt 
befolkninga i byen og dei som er tilknytt universitetet. Studentar, tilsette, næringsliv 
og befolkninga i byen skal kunne bu, jobbe og leve tett på campus. 

Det skal ikkje vere eit mål å fylle opp alle nybygg med berre det som er knytt til 
universitet si hovudverksemd. Det skal leggjast til rette for at næringsliv kan etablere 
seg i tilknyting til, og på campus. Spesielt er oppstarts- og samarbeidsbedrifter 
aktørar som bør inviterast inn i større grad. Slike tiltak er grunnleggjande for målet 
om å skape ein levande campus, men må ikkje kome i vegen for universitetsformål. 

NTNU skal vere synleg i bybildet, og ein tydeleg samfunnsaktør. Campus skal i si 
utforming fremje formidling av kunnskap og forsking. Universitetet må invitere 
befolkninga i byen inn i si verksemd gjennom opne og sentralt plasserte areal og 
møteplassar. 

Eit godt samarbeid mellom universitetet, vertskommunane og studentsamskipnaden 
er avgjerande for ein levande, døgnope og velfungerande campus. Det må leggjast til 
rette for rask og komfortabel reise til og frå campus. Studenttinget forventar eit godt 
kollektivtilbod i universitetsbyane og at dette er rimeleg for studentar døgnet rundt. 

NTNU og studentsamskipnaden (Sit) har gjennom samarbeidet StudyTrondheim 
forplikta seg til å gjeve alle studentar eit trygt og rimeleg butilbod. Areal til nye 
studentbustadar skal difor vere ein viktig del av campusutviklinga. Bygginga må 
sjåast i samanheng med resten av campusutviklinga, og som hovudregel skal 
studentbustadar plasserast i nærleiken og utkanten av campus. Der det er 
hensiktsmessig kan studentbustadar byggjast ved andre sentrale område i byen. 
Dette vil vere med på å gjere studentane synlege i bybiletet. 

 
Ein fleksibel kvardag 

Framtidas NTNU bør liggje i verdstoppen innanfor variert og nyskapande 
undervisning, og dette må gjenspeglast i utviklinga av NTNU sine campus. Ved 
bygging av nye undervisingsrom bør det, i tillegg til tradisjonelle auditorium, byggjast 
andre undervisingsrom der fleire typar undervising kan finne stad. Dette vil kunne 
leggje til rett for meir samarbeidslæring og aktiv undervising. 
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Studenttinget NTNU ynskjer at ei satsing på internasjonalisering skal gjenspeglast i 
NTNU sine areal. Dette inneber omsyn til mangfaldet i studentmassen med fokus på 
integrering og synlegheit. Utforminga av campus bør bidra til å bryte ned hindringar 
som følgjer av kulturskilnadar og språkbarrierar. Som eit ledd i dette skal all 
informasjon på campus vere tilgjengeleg på både norsk og engelsk. Det bør òg 
utformast gode sosiale areal som er særleg tilrettelagt for møte mellom menneske 
med ulike føresetnadar, bakgrunn og behov.  

Universell utforming skal vere eit gjennomgåande prinsipp på alle NTNU sine 
campus. Ein skal ha universell utforming i fokus i alle trinn av planleggings- og 
byggjeprosessar. Det betyr til dømes at hovudåtkomsten til ulike areal skal vere 
tilgjengeleg for alle. Alle læringsareal skal ha utstyr som legg til rette for studentar 
med alle typar funksjonsnedsetjingar. 

Studentarbeidsplassar og identitetsareal bør prioriterast høgt i campusutviklinga. 
Spesifikke identitetsareal kan bidra sterkt til tilhøyrsla, samarbeid og det psykososiale 
læringsmiljøet, og er ynskjelege framfor meir generelle areal. Desse bør plasserast 
nært det aktuelle fagmiljøet, men gjerne òg i tett tilknyting til andre identitetsareal for 
nærliggjande fagområde. 

Kvardagen for studentar følg ikkje normal arbeidstid, men er samansett og variert. 
Studenttinget krev difor at NTNU sine studentar har tilgang til alle campus og 
naudsynte rom døgnet rundt. Dette inneber at eigna laboratorium vert lagt til rette for 
eigenstyrt studentverksemd utanom normal arbeidstid. Ei avgrensing av studentane 
sin fridom vil vere ei uakseptabel innskrenking av den kreativiteten og tankekrafta eit 
moderne samfunn treng. Hovudregelen på NTNU skal vere døgnopne campus for 
tilsette og studentar. 
 
Studentfrivilligheit og -velferd 

Studentfrivilligheita er sentral i studentkvardagen på NTNU, og gjennom samarbeidet 
StudyTrondheim er NTNU forplikta å leggje til rette for ein endå sterkare 
frivilligheitskultur ved sine campus. Studentfrivilligheita er sentral i studentkvardagen 
på NTNU. Areal til frivilligheita skal frå dag éin vere ein prioritet på lik linje med areal 
til undervising og forsking når ein planlegg nybygg og ombygging. Ein levande 
studentfrivilligheit er ikkje sjølvsagt, men er noko universitetet og vertsbyane nyt godt 
av. Slikt engasjement skal vere synleg i og utanfor arbeidstid, på heile campus. 

Linjeforeiningar og andre studentorganisasjonar på NTNU gjer eit viktig arbeid i å 
skape sosiale og faglege arenaar, og gjev studentane identitet til sitt fagfelt. For å 
drive dette arbeidet er foreiningane heilt avhengige av å ha eigne og godt eigna 
areal. For linjeforeiningar og andre faglege studentorganisasjonar er det i tillegg viktig 
med nærleik til sitt respektive fagmiljø for å styrke den faglige identiteten og tilhøyrsla 
ytterligare. Dette er universitetet sitt ansvar, og frivilligheita må involverast i å 
beskrive sine behov tidleg i prosessane. 
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Studentidretten er ein viktig del av studentkvardagen og bidreg positivt, både som 
sosiale arenaar og ved å ha ein positiv effekt på psykisk og fysisk helse. 
Studenttinget meiner at NTNU skal stille med lokale og areal til studentidrett, samt 
leggje til rette for dette i vidare utvikling av campus. 

Studentane sin helse og trivsel må stå sentralt ved NTNU sine campus. Studenttinget 
meiner at NTNU skal utnytte framtidige utbyggingar til å investere i eigne bygg til 
studentane. Her skal ein samle studenttenestar innanfor helse, rådgjeving, 
tilrettelegging og tillitsvalde lett tilgjengeleg på campus. Slike bygg må vere opne og 
inviterande, og skal utviklast i tett samarbeid med Studenttinget. 

Studenttinget meiner at alt areal disponert av studentfrivilligheita, studentidrett og 
studentvelferd skal vere fristasjonar. Det må i tillegg leggjast til rette for at 
undervisingsareal som dansesalar og idrettshallar kan nyttast av studentfrivilligheita 
utanfor ordinær undervisingstid. 

 
Ein berekraftig campus 

Studenttinget forventar at NTNU lev opp til visjonen «Kunnskap for ei betre verd» og 
sitt satsingsområde berekraft, òg i campusutviklinga. Nullutsleppsbygg, som er 
energieffektive og produserer minst like mykje energi som dei forbrukar, er eit godt 
bidrag i arbeidet med å redusere universitetet sitt klimafotavtrykk. NTNU sine 
campus skal ha lågare forbruk av energi enn dei produserer. NTNU må ta sitt ansvar 
for miljøet på alvor, og satse på å byggje grønt og berekraftig. Ein berekraftig 
campus må òg leggje til rette for god undervising, samarbeid og møte på tvers av 
studiebyane slik at ein i mindre grad er avhengig av reising for å kunne arbeide 
saman og få eit likeverdig tilbod på tvers av geografi. 

Ein berekraftig campus er ein levande campus. Nybygg og fortetting skal ikkje gjerast 
på ein måte som øydelegg grøne lunger og fritidsområde utan at dette vert 
kompensert for. Både studentane og byen si befolkning nyt godt av desse områda, 
som òg er sosiale arenaar. NTNU må byggje på ein måte som gjer det enklare og 
meir attraktivt å bruke uteområde i kvardagen. Dette inneber at fellesareal og 
møteplassar byggjast opne og lett tilgjengelege. 

 
Eitt universitet, tre byar 
Gjøvik 

Studenttinget meiner at NTNU må utvikle campus på Gjøvik i tråd med Gjøvik 
kommune sin reguleringsplan. Campus må utviklast med byintegrering som eit 
prinsipp, og aksen sentrum-campus bør vere hovudfokus. Dette vil bidra til å knyte by 
og universitet tettare saman. I tillegg bør ein sjå på moglegheiter for å knyte 
næringslivet tettare på campus. Studenttinget meiner det bør vere fokus på å 
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oppretthalde det gode kollektivtilbodet til campus. Samtidig må det framover jobbast 
med kollektivtransport til stader der studentar oppheld seg utanfor undervisingstida. 

I nye bygg skal ein prioritere areal som er egna for fleircampusundervising, samt 
opne lesesalar i tilknyting til identitetsareal som òg kan nyttast som sosiale arenaar. 
Gjøvik-studentane treng òg eit eiget idrettsbygg i tilknyting til campus, der det både 
må vere rom for eigentrening og organisert idrett i regi av NTNUI Gjøvik. 

 
Trondheim 

Studenttinget meiner at NTNU i Trondheim ved framtidige utbyggingar må trekke 
campus endå nærare sentrum. Det er viktig at det skjer ei reell samling av campus 
som knyt dei eksisterande campusane på Gløshaugen, Øya og Kalvskinnet saman. 
Ein må òg byggje på ein slik måte at det er naturleg rom for at befolkninga i byen tek 
del i aktiviteten på campus slik at campus ikkje vert opplevd som utilgjengeleg.  

Gløshaugen er eit særeige område, og Studenttinget meiner at sjølve platået ikkje er 
veleigna til å byggje studentbustadar på. Det er allereie trongt om plassen, og det å 
byggje studentbustadar vil både åleine og på grunn av andre tenestar det potensielt 
vil føre med seg forsterke dette. Dette vil i sin tur potensielt gjere det utfordrande å få 
til framtidig ekspansjon. I staden bør ein prioritere gode læringsareal og areal til 
studentfrivilligheita, og plassere studentbustadar i periferien av campus Gløshaugen. 

Studentdemokratiet bør plasserast lett tilgjengeleg, og kan me fordel samlokaliserast 
då dette gjev gode synergiar og bidreg til å skape eitt heilskapleg studentdemokrati. 

Studenttinget meiner at grøntareal i hovudsak skal bevarast, men når dette kjem i 
vegen for universell utforming skal sistnemnde prioriterast. Då skal ein heller streve 
etter å erstatte grøntaraela ein må byggje i. Vidare er bygging av KAMD-senter på 
Grensen med fokus på bevaring av området sine kulturhistoriske og arkitektoniske 
verdiar viktig for å skape ein urbant campus som knyt campus Gløshaugen saman 
med både Studentersamfundet og bysentrum, og som inviterer befolkninga inn.  

 
Ålesund 

Studenttinget meiner at NTNU må utvikle campus i Ålesund i tråd med kommunen 
sin eigen knutepunktstrategi, samt Studentmeldingen 2019. Ålesund har fire definerte 
knutepunkt: sentrum, campus, Åse Sjukehus og Moa. Desse skal vere knutepunkt for 
kollektivtrafikken og supplere kvarandre i tilbod til innbyggjarane i byen. Studenttinget 
forventar at kommunen legg til rette for god korrespondanse i kollektivtrafikken 
mellom knutepunkta døgnet rundt. I tillegg til kollektivtrafikk er det mange studentar 
som brukar sykkel. Studenttinget NTNU meiner at ein må auke kapasiteten på 
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sykkelparkeringar, og samtidig leggje betre til rette for sykling mellom der studentane 
oppheld seg utanfor undervisingstid og universitetet.  

Det er hensiktsmessig at NTNU og studentsamskipnaden fokuserer på knutepunkta 
campus og sentrum i utviklinga si ettersom det er her studentane i hovudsak oppheld 
seg. Desse knutepunkta må supplere kvarandre i tilbod og fasilitetar til studentane. 
Det bør leggjast til rette for bustadar, sosiale arenaar og areal til studentfrivilligheita i 
sentrum slik at studentane vert synlege i bybiletet. 
 
 
STi-sak 38/19 Retningslinjer for dokumenthierarki i Studenttinget 
 
Vedtak 
Studenttinget vedtar følgende forslag til retningslinjer for dokumenthierarki i 
Studenttinget: 

- Studenttingets reglement er Sti's øverste styringsdokument 
- Studenttingets arbeidsprogram vedtas hvert år og er bestillingen til 

arbeidsutvalget for det respektive året, og kan revideres gjennom året dersom 
det er hensiktsmessig. Dokumentet skal vedtas ved begynnelsen av året. 

- Plattformer er overordnet øvrige vedtak på hvert sitt politiske tema. Disse skal 
utformes for en gitt tidsperiode, og kan revideres ved behov. 

- Dersom to eller flere vedtak er motstridig, vil nyeste vedtak være gjeldende 
 
Studenttingsmøte 11/19 7.november 2019 
Møtet ble gjennomført pr e-post. 
 
STi-sak 46/19 Suppleringsvalg til Studenttingets varaliste 
 
 
Vedtak 
Håkon Gravem Isaksen ble supplert inn som vara til Studenttinget. 
 
 
Studenttingsmøte 10/19 7.november 2019 
 
STi-sak 41/19 Valg av studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for 
lektorutdanningene 
 
Vedtak  
Rolf Klokkerengen velges som studentrepresentant til forvaltningsutvalget i 
lektorutdanningen. 
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STi-sak 40/19 Valg av studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for 
Sivilingeniørutdanningene 
 
Vedtak 
Ingrid Folstad velges som studentrepresentant til forvaltningsutvalget for 
sivilingeniørutdanningene. 
 
STi-sak 42/19 Valg av studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for 
ingeniørutdanningene 
 
Vedtak 
Hedda Dale velges som studentrepresentant til forvaltningsutvalget for 
ingeniørutdanningen. 
 
STi-sak 39/19 Helsetilbud for internasjonale studenter 
 
Vedtak 
Studenttinget NTNU forventer at 

• NTNU bidrar økonomisk mot Sit for å tilby internasjonale studenter et godt 
helsetilbud.  

• NTNU opplyser internasjonale studenter om muligheten for frivillig 
medlemskap i folketrygden i god tid før studiestart.  

 
STi-sak 44/19 Endring av arbeidsinstruks for kontrollkomitéen 
 
Vedtak 
Studenttinget vedtar endringer i Kontrollkomiteens arbeidsinstruks. 
 
STi-sak 43/19          Praksis bryter med gratisprinsippet  
 
Vedtak 
Studenttinget vedtar resolusjonen «Praksis bryter med gratisprinsippet». 

Praksis bryter med gratisprinsippet  
 
For mange studenter er praksis det første møtet med deres fremtidige 
arbeidshverdag og skal ha som funksjon å la studentene teste sine teoretiske 
kunnskaper. Praksis, slik det organiseres ved flere utdanningsinstitusjoner i Norge i 
dag, bryter med gratisprinsippet i akademia. Gratisprinsippet er festet i universitets- 
og høgskoleloven §7.1 og forteller oss at statlige universitet og høgskoler ikke kan 
kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører frem til en grad 
ellers yrkesutdanning.  
 

mailto:sti@studenttinget.no


 
 

 
Postadresse: 
Studenttinget NTNU 
Alfred Getz’ vei 3 
N- 7491 Trondheim 

 
Besøksadresse: 
2.etg Gamle Fysikk 
Gløshaugen 

 
Telefon: 
73 59 32 88 
 

 
E- post: 
sti@studenttinget.no 
Hjemmeside: 
www.studenttinget.no 

 

Ved flere institusjoner finnes det eksempler på strukturelle og systematiske 
egenandeler ved praksisordningen som studentene selv må dekke. Utgifter som 
transport og bolig utgjør en forholdsvis stor egenandel for studenter som skal 
gjennomføre praksis. Disse egenandelene må finansieres, i sin helhet, av 
institusjonen. 
 
Studenttinget mener at:  
 

• UH-sektoren må ta gratisprinsippet på alvor og arbeide mot praksisordninger 
som verken helt eller delvis finansieres av studentenes egenandeler.  

• Systemer for tilbakebetaling må erstattes med forskuddsbetalinger for å 
finansiere utgifter som oppstår i sammenheng med et praksisopphold 

 
STi-sak 45/19 Oppdatering av vedtak om referansegruppesystemet 
 
Vedtak 
Studenttinget mener at: 

• NTNU skal definere et reglement som gjør rede for arbeidsoppgaver, krav og 
forventninger tilknyttet referansegruppevirksomheten. Dette skal skje i 
samarbeid med Studentdemokratiet.    

 
 

• Alle emneansvarlige skal være pålagt å opprette referansegrupper og å sørge 
for at gruppens arbeid blir utført i henhold til gjeldende reglement. 

• Undervisere og emneansvarlige ved NTNU skal forstå viktigheten av 
referansegruppesystemet og kvalitetssikring generelt, gjennom kursing og 
bevisstgjøring rundt gjeldende reglement og virksomhet.  

• I store emner hvor studentgruppen representerer ulike studieprogrammer skal 
referansegrupperapporten gjenspeile dette og ta høyde for varierte meninger 
blant studentgruppen. 

• NTNU må tilby referansegruppestudentene og emneansvarlig(e) god 
grunnleggende kursing, samt tilgang på digitale og fysiske ressurser av høy 
kvalitet. Herunder tenkes både reglement, maler og annet materiell som skal 
være til hjelp i arbeidet med referansegruppevirksomheten 

• Arbeid og oppfølging av kvalitetssikring generelt burde inngå som en del av 
kontakten mellom studenttillitsvalgte og ledelsen til enhver tid.  

• De studenttillitsvalgte burde følge opp arbeidet med kvalitetssikring og 
referansegrupper ved sine respektive institutt og fakultet.  

• Referansegrupperapportene skal være en naturlig del av 
medarbeidersamtalene til underviserne.  

• Referansegrupperapporten anses ikke som gyldig med mindre den er 
dokumentert godkjent av medlemmene i referansegruppen. 
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• Alle referansegrupperapporter er verdifulle dokumenter for langsiktig arbeid 
med kvalitetssikringen ved NTNU. Leverte rapporter skal gjøres lett tilgjengelig 
for alle studenter og fagmiljø gjennom oversiktlige nettsider. 

• I tråd med ønsket publisering av ferdige rapporter må alle involverte i 
referansegruppearbeidet forsikre seg om at personvern ivaretas i alle 
sammenhenger.  

• Tilbakemeldinger og konkrete tiltak fra referansegruppen, både underveis i 
emnet og i sluttrapporten, skal veie tungt for instituttet i deres arbeid med 
videreutvikling av emnet. Både instituttet og studieprogram må ta stilling til 
konkrete tiltak foreslått av referansegruppen, enten via møte eller dialog per 
epost.  

• Referansegruppens tilbakemelding på eksamen og andre vurderingsformer 
skal være en del av sluttrapporten i emnet. Herunder inngår også begrunnelse 
og sensurveiledning/løsningsforslag.  

• NTNU må anse brudd på reglementet for referansegruppevirksomheten svært 
alvorlig og være forberedt på å utøve sanksjoner ved tilfeller av brudd på 
regelverket. 

• Studentene som har vært medlemmer i en referansegruppe skal få en attest 
for sitt arbeid. En slik attest skal være utformet etter sentrale retningslinjer og 
bli utstedt av det aktuelle institutt og fakultet. 
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