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Utdanningspolitisk plattform 
Vedtatt av Studenttinget 5.september 2019. 

 
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 
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 
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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. 
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. 
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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.» 
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