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Arbeidsprogram for Studenttinget 2 

2020 3 

Bærekraft 4 
Bærekraft er et sentralt tema i det globale verdenssamfunnet. NTNU må forplikte seg 5 
til å ta del i denne globale debatten og gjøre nødvendige omstillinger for å oppfylle sitt 6 
samfunnsansvar. Herunder inngår blant annet klima, miljø, økonomi, samfunns- og 7 
infrastruktur og sysselsetting. NTNU skal være en aktiv og kunnskapsproduserende 8 
aktør i samfunnsdebatten, samt utdanne faglig kvalifiserte kandidater til å takle disse 9 
utfordringene. NTNU må også forplikte seg til en grønnere virksomhet på alle nivå. Et 10 
fokus på generell bærekraft må derfor prege alt fra intern drift til innholdet i 11 
studieporteføljen.  12 
.  13 
 14 
Studenttinget NTNU skal.. 15 

• Arbeide for at NTNU skal benytte seg av mer miljøvennlig transport.  16 
• Arbeide for en gjennomgang av NTNUs studieportefølje for å sikre et 17 

bærekraftig innhold og resultat. 18 
• Arbeide for en utbedring av resirkuleringsmuligheter og avfallshåndtering på 19 

campus, med spesielt fokus på helg og kveldstid. 20 
• Arbeide for at alle nye campusbygg skal ha ZEB – COM standard, spesielt inn 21 

mot campussamlingen på Gløshaugen.  22 
• Arbeide for at målene og tiltakene satt i NTNUs nye miljøutviklingsplan samt 23 

FNs bærekraftsmål blir implementert på en tilfredsstillende måte.  24 
 25 
Internasjonalisering   26 
Selv om «internasjonaliseringsåret» 2019 er over, vil internasjonalisering fremdeles 27 
være et viktig fokus- og utviklingsområde. NTNU må gjøre mer for å formidle forskning 28 
og kunnskap internasjonalt, og det gjenstår mye arbeid for å oppnå måltallene for inn- 29 
og utveksling. Utvekslingstilbudet må styrkes og tilrettelegges bedre av fakultetene for 30 
de ulike studentgruppenes behov. Større ressurser må settes inn for å sikre 31 
at innvekslingsstudenter har de samme forutsetningene for å delta i NTNUs 32 
virksomhet som norske studenter. Det er viktig at internasjonale studenter ivaretas 33 
både faglig og sosialt hvis NTNU skal kunne fremstå som mangfoldig og inkluderende. 34 
Tilbud om norsk språkopplæring, mulighet til å delta i studentfrivilligheten og gode 35 
arenaer for kulturutveksling må til for å legge grunnlaget for en mangfoldig og 36 
inkluderende studiehverdag.  37 
 38 
Studenttinget NTNU skal...  39 

• Arbeide for at informasjon om utveksling er oppdatert, tydelig og lett tilgjengelig.  40 
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• Arbeide for at NTNU får på plass en robust beredskapsplan for utvekslende 41 
studenter som oppholder seg i kriserammede områder.    42 

• Arbeide for at alle internasjonale studenter skal få muligheten til å delta på 43 
norskkurs.  44 

• Arbeide for å øke mengden faglige og sosiale tiltak som kan bidra til mer 45 
mangfold i studentfrivilligheten, studentvelferden og studentdemokratiet.  46 

 47 
 48 
 49 
 50 
Læringsmiljø 51 
Læringsmiljø er de fysiske, psykososiale, pedagogiske, organisatoriske og digitale 52 
forholdene som påvirker den enkelte studentens studiesituasjon. Et godt læringsmiljø 53 
er en forutsetning for kvalitet i utdanningen og trivsel i studiehverdagen. Læringsmiljøet 54 
skal legge til rette for studentens faglige og sosiale utvikling samt skape trygge og 55 
forutsigbare rammer for en god studenttilværelse, uavhengig av funksjonsevne, 56 
studieby og campus.  57 
 58 
Studenttinget NTNU skal… 59 

• Arbeide for at NTNU forvalter sine arealer og organiserer undervisningen slik at 60 
kveldsundervisning unngås. 61 

• Arbeide for at NTNU tydelig og aktivt formidler til studentene hvordan de kan 62 
varsle om avvik og trakassering. 63 

• Arbeide for at NTNU tilrettelegger for økt bruk av studentarbeidsarealer i 64 
eksamensperioder, ved blant annet å forlenge driftstid av ventilasjon og 65 
hyppigere vask av lokaler. 66 

• Arbeide for at studentmiljøer som påvirkes av bygge- og flytteprosesser sikres 67 
et godt læringsmiljø gjennom hele prosessen.  68 

• Arbeide for at ansatte er pålagt å bruke Blackboard Ally for å sikre digital 69 
universell utforming av alle undervisningsrelaterte dokumenter. 70 

 71 
Utdanning 72 
Utdanningene ved NTNU skal være forskningsnære og forskningsbaserte og formidles 73 
i tråd med god pedagogisk praksis. De skal også legge til rette for høy grad av 74 
nytenkning og refleksjon til fordel for både ansatte og studenter. Studenter skal også 75 
tilbys muligheter for tverrfaglighet i sine studier og medvirke i kvalitetsarbeidet ved 76 
NTNU. Digitaliseringsfokuset ved NTNU tilsier at digitale ressurser og verktøy skal 77 
være brukervennlige og bidra til en mer effektiv og håndterlig studiehverdag. Som et 78 
universitet med studenter i tre byer må NTNU også sørge for at forskningsnære og 79 
forskningsbaserte studier og studentmedvirkning i kvalitetsutvikling ivaretas ved alle 80 
sine campuser. 81 
 82 
Studenttinget NTNU skal… 83 
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• Arbeide for at vurdering, læringsaktiviteter og veiledning ved alle studieprogram 84 
gjennomføres etter god pedagogisk praksis og med godt læringsutbytte i fokus. 85 

• Arbeide for at NTNU har et referansegruppesystem som legger tydelig føringer 86 
for både ansatte og studenter i arbeidet med kvalitetssikring, samt at det skal 87 
være tydelig og lett tilgjengelig for studenter å finne frem til endringer i emnene, 88 
som fremkommer av kvalitetssikringen. 89 

• Arbeide for at studenter medvirker i alle ansettelsesprosesser hvor den tilsatte 90 
vil arbeide tett med studenter og/eller vil kunne ha stor påvirkning på 91 
studiehverdagen.  92 

• Arbeide for at NTNU fremmer tverrfaglighet og gir rom for kreative og innovative 93 
utdanninger med stort rom for ulike og nye fagkombinasjoner.  94 

• Arbeide for at studentrepresentanter i prosjektene Fremtidens teknologistudier 95 
og Fremtidens humsam-studier følges opp, og at Studentdemokratiet holdes 96 
oppdatert på status. 97 

• Arbeide for at NTNU skal øke næringsrelevansen i sine studieprogram, ved å 98 
gi studentene større mulighet til å utføre prosjekt i bedrifter, samt fasilitere for 99 
økt bruk av eksterne forelesere, der dette er hensiktsmessig. 100 

• NTNU skal sikre at alle studenter er klar over hvilke jobbmuligheter de har ved 101 
endt studieprogram, samt at de skal være i stand til å formidle hvordan 102 
kompetansen deres kan brukes i næringslivet 103 
 104 
 105 

Campus 106 
I de kommende årene skal det bygges nytt og bygges om på store deler av NTNUs 107 
campus. Det foregår campusutvikling i alle tre byene, med særlig trykk ved NTNU 108 
Trondheim som skal samles rundt Gløshaugenplatået. Framtidens campus må 109 
oppfylle arealbehov for både studenter og ansatte, både når det gjelder faglig og sosial 110 
aktivitet. Samtidig må bygningsmassen være fleksibel nok for framtidens behov og 111 
utvikling av virksomhet. Studentfrivilligheten står sentralt i arbeidet med å skape faglige 112 
og sosiale arenaer, og bidrar til økt trivsel og tilhørighet blant studentene. Frivilligheten 113 
trenger egnede lokaler - dette må NTNU sørge for. Byggeprosessen må ikke gå på 114 
bekostning av studentenes læring og aktiviteter, og NTNU må gå aktivt inn for å 115 
opprettholde et godt læringsmiljø gjennom hele prosessen. 116 
 117 
Studenttinget NTNU skal… 118 

• Arbeide for at beslutningene som blir tatt i forbindelse med campusutvikling 119 
legger til rette for fremtidig vekst og utvikling, og at studenter er involvert 120 
gjennom hele prosessen.  121 

• Arbeide for at studentfrivillighet, studentvelferd og studentdemokrati får 122 
tilstrekkelige og sentrale arealer til å drive sin virksomhet og får disponere disse 123 
fritt.    124 

• Arbeide for at studentene føler tilhørighet til campus ved at NTNU oppretter 125 
egne studentarealer i nærheten av deres fagmiljø. 126 
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• Arbeide for en levende og døgnåpen campus i alle studiebyer ved å legge til 127 
rette for studentaktivitet døgnet rundt. 128 

• Arbeide for at studentboliger ikke blir bygget på Gløshaugenplatået, men fortsatt 129 
nært campus  130 
 131 

Organisasjon og synlighet  132 
Som følge av fusjonen ble det i 2016 foretatt omstruktureringer av studentdemokratiet 133 
ved NTNU. En del av dette var at Studenttingets arbeidsutvalg og ledergruppe ble 134 
endret, og Studenttinget NTNU vedtok at ordningen skulle evalueres etter en viss tid. I 135 
2019 ble det påbegynt et arbeid med dette og satt ned en ekstern arbeidsgruppe som 136 
i 2020 skal avlegge sin rapport. Som et resultat av dette ønsker vi å se på mulige 137 
endringer av ledergruppens struktur. Rapporten kan også avdekke behov for andre 138 
organisatoriske endringer i studentdemokratiet.  139 
 140 
Samtidig ser vi at valgoppslutningen og Studenttingets generelle synlighet ikke er god 141 
nok. For å snu denne trenden må man jobbe kontinuerlig gjennom hele året for å 142 
synliggjøre studentdemokratiet og bevisstgjøre studentene ved NTNU på deres 143 
muligheter for medvirkning.  144 
 145 
 146 
Studenttinget NTNU skal...  147 

• Arbeide for at resultatene fra rapporten til den eksterne arbeidsgruppen skal 148 
ligge til grunn for endringer i Ledergruppens sammensetning.  149 

• Arbeide sammen med resten av studentdemokratiet og andre partnere for å 150 
utarbeide nye måter en kan øke synligheten til studentdemokratiet i sin helhet.  151 

• Arbeide kontinuerlig for å øke studenttingets synlighet i media, i sosiale medier, 152 
med ekstra fokus på Instagram, på campus og i andre relevante fora.  153 

• Videreutvikle egne informasjonskanaler med spesielt fokus på hjemmesider og 154 
engelskspråklig oversettelser.  155 

• Revidere promoteringsplanen. 156 
 157 
 158 
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