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Møtedato: 01.10.20 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 15/20 Oppnevning av studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget for 

ingeniørutdanningen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI 
Arbeidsinstruks for studentrepresentantene i FUI 
 
 
Forkortelser 
STi-Studenttinget NTNU 
AU- Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
FUI- Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
NTNU opprettet i mai 2016 Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) som 1 
et midlertidig organ for 2016. FUIs arbeid i 2016 viser med tydelighet at det er behov 2 
i organisasjonen for et forvaltningsutvalg som fokuserer på kvalitetssikring og faglig 3 
integrasjon av ingeniørutdanningene. Det er derfor besluttet å gjøre FUI til et 4 
permanent utvalg. 5 
 6 
FUI er et rådgivende utvalg organisert under Rektor. FUI skal ivareta den 7 
tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for bachelorprogrammene 8 
som følger «Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning». FUI skal identifisere 9 
strategiske utfordringer og gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 10 
 11 
Saksbehandlers vurdering 12 
Det skal velges tre representanter til FUI. Representantene må tilhøre 13 
ingeniørstudiene ved NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Representantene vil 14 
erstatte Emir Derouiche, Tom Andre Helvig og Jostein Furnes. De nyvalgte vil sitte 15 
med Hedda Dale. Alle studiebyene ved NTNU skal være representert og begge 16 
kjønn bør også være representert. Funksjonstiden for vervet er fra 03.09.20-17 
30.06.21. Vervet er honorert. 18 
 19 
Representanter for Ålesund og Trondheim ble oppnevnt under STi-møtet den 20 
3.september. Det skal nå oppnevnes en representant for Gjøvik. 21 
 22 
Følgende kandidat har stilt: 23 

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


 

  

 

2 
Yosif Anwar Mahdi Al-Sayed. 24 
 25 
Arbeidsutvalgets innstilling 26 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 27 



Ny arbeidsinstruks per 23.11.2017 1 

 2 

Arbeidsinstruks for FUI-representantene  3 

Studentrepresentantene i FUI skal ivareta ingeniørstudentene sine interesser i 4 
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen. Det sitter tre studentrepresentanter 5 
som skal ha tilknytning i hver av NTNU sine studiebyer, som innstilles av 6 
Studenttinget.Det er overlappende perioder der det velges to på vårsemesteret og én 7 
på høsten. Representantene jobber sammen og tilstreber kontortid to timer i uka. De 8 
fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra studiesituasjon og timeplan.  9 
 10 

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

 13 
Arbeidsoppgaver:  14 

- Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUI. 15 
- Holde formøte med relevante tillitsvalgte i egen studieby. 16 
- Delta på diskusjonsmøte med øvrige studentrepresentanter før FUI-møte. 17 
- Kontortid to timer pr. uke. 18 
- Delta på Studenttingsmøter/Studentparlamentsmøter når saker som angår 19 

ingeniørstudentene behandles.  20 
- Ta initiativ i saker som opptar ingeniørstudentene.  21 
- Være talerør mellom studentene og FUI. 22 
- Strekke seg etter å delta på STiminar og studentrådsseminar. 23 
- Være ressurspersoner for studentdemokratiet. 24 

I tillegg er det ønskelig at representanten fra Trondheim: 25 
- Deltar på formøter til universitetsstyret, formøte til UU og FTV-forum når 26 

saker som angår ingeniørstudentene behandles. 27 



Kandidatpresentasjon 
 

 

 

Navn: Yosif Anwar Al-Sayed 

 

Alder: 20 

 

Studieby: Gjøvik 

 

Hvilket verv stiller du til? 

FUI  

 

Stiller du til vara om du ikke blir valgt som fast representant? 

Ja 

 

Hvorfor vil du stille til dette vervet? 

Jeg ønsker å stille til dette vervet da studentpolitikk og tilrettelegging for studentenes beste 
er noe jeg interesserer meg i. Personlig har jeg tidligere vært borti videregående lærere som 
snakker ned på ingeniørutdanningen, noe som gjorde meg usikker på valg av 
ingeniørutdanning som vgs elev. Dette har ført til at jeg har satt meg selv et mål under min 
utdanning, om å bidra til en bedre kvalitet og dermed et bedre rykte ovenfor min utdanning, 
nemlig ingeniørutdanningen.  

Dette målet kan bidra til at nyutdannede NTNU ingeniørstudenter, går ut med et godt og 
relevant grunnlag til arbeidslivet, som kan føre til at Norges neste generasjon av ingeniører 
kan spille en stor rolle for å oppnå både nasjonale og internasjonale mål. Med erfaring og 
kunnskap fra mitt tidligere verv som politisk nestleder for NITO Studentene, kan jeg bidra 
med et syn om hvordan dagens ingeniørutdanninger i Norge blir sett på, og dermed bidra til 
forbedringer der det trengs. 

 

 

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

Vilje  

Erfaring  

Analytisk 
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Møtedato: 01.10.20 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 24/20 Oppnevning av studentrepresentant til 

Forvaltningsutvalget for Lektorutdanningene 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+de+5-
%C3%A5rige+lektorutdanningene+-+FUL 
Arbeidsinstruks for studentrepresentantene for FUL 
Innstilling fra allmøte 
 
Forkortelser 
FUL - Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene 
LUR – lektorutdanning i realfag 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene (FUL) er et utvalg under rektor som skal 2 
ivareta den tverrfakultære koordineringen av den 5-årige lektorutdanningen og utvikle 3 
felles kvalitetskrav for programmene. FUL skal identifisere strategiske utfordringer og 4 
gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 5 
 6 
Saksbehandlers vurdering 7 
Det sitter to studentrepresentanter i FUL. Studenttinget NTNU innstiller på 8 
studentrepresentanter til FUL, formell oppnevning til utvalget gjøres av rektor. Etter 9 
avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene fremmer Allmøtet for 10 
lektorutdanningen en kandidat for Studenttinget.   11 
 12 
Vervet er honorert. 13 
 14 
Representanten vil sitte fra 03.09.20 frem til 30.06.2021, og første halvdel av 15 
perioden vil representanten sitte sammen med Rolf Klokkerengen som sitter frem til 16 
31.12.2020. Representanten vil erstatte Roar Høiby som sitter fram til 30.06.2019. 17 
 18 
Det står i stillingsinstruksen at det skal tilstrebes at studentrepresentantene er 19 
representert fra både lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen. 20 
 21 
Arbeidsutvalgets innstilling 22 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 23 

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


Allmøte for studenter ved lektorutdanningene på Dragvoll 
 
torsdag 7. September 2020 kl:15.15 på Zoom 
 
1. Godkjenning av saksliste 
- Godkjent 
 
2. Godkjenning av ordstyrer og referent 
- Godkjent 
 
3. Innstilling av FUL-representant fra Dragvoll 
- Orientering av verv: 
o FUL-representanten blir en av to studentrepresentanter i 
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene. 
o FUL-rep. blir òg leder av Studentrådet for lektorutdanningene. 
o FUL er et vedtaksdyktig organ og det øverste organet for 
lektorutdanningene ved NTNU. 
o Her har vi studenter reell påvirkningskraft og den må vi bruke! 
 
- Hvem stiller: 
o Roar Høiby Brakstad.  
▪ Stiller til gjenvalg.  
o Ingen andre stiller 
o Roar blir innstilt ved akklamasjon (valgt til å bli foreslått til STI -> STI 
velger for FUL) 
 
4. Møtekritikk 
- Glitt få personer som deltok. Kunne vært flinkere til å promotere.  
 
Møtet blir hevet kl: 15:25  
 



Ny arbeidsinstruks per 23.11.2017 1 
 2 
Arbeidsinstruks for FUL-representantene  3 
Studentrepresentantene i FUL skal ivareta lektorstudentenes interesser i 4 
Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene. Det sitter to studentrepresentanter i 5 
FUL. Studentrepresentantene blir innstilt av Studenttinget. Det velges en ny 6 
representant hvert halvår. FUL-representantene leder Studentrådet for 7 
lektorutdanningene som består av HTVer fra fakultetene som tilbyr lektorutdanning 8 
og PTV fra PPU. Representantene jobber sammen og har faste kontorvakter. De 9 
fordeler arbeidsoppgavene etter beste evne ut i fra studiesituasjon og timeplan. Det 10 
skal tilstrebes at studentrepresentantene er representert fra både lektorutdanningene 11 
ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen.  12 
 13 

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

 16 
Arbeidsoppgaver:  17 

- Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUL.  18 
- Være et talerør mellom studentene og FUL.  19 
- Delta på formøter til universitetsstyret, formøte til UU og Studenttingsmøter 20 

når saker som angår lektorstudentene behandles. 21 
- Holde kontinuerlig dialog med hovedtillitsvalgte og 22 

programtillitsvalgte/studieprogramrepresentanter tilknyttet de ulike 23 
lektorprogrammene.  24 

- Ta initiativ i saker som opptar lektorstudentene.  25 
- Forberede og avholde studentrådsmøter i Studentrådet for lektorutdanningen.  26 
- Forberede og avholde allmøter én gang i semesteret. 27 
- Strekke seg etter å delta på STiminar og studentrådsseminar.  28 
- Kontortid to timer pr. uke. 29 
- Være ressurspersoner for studentdemokratiet. 30 



 
 
Navn: Roar Høiby Brakstad  
 
25 år 
 
3.år på lektorutdanningen med kroppsøving 
og idrett som hovedfag.  
 
 
Jeg stiller til gjenvalg etter det som har vært 
et spennende første år i vervet som FUL-
representant. Siden jeg trådte inn i vervet 
har studentrådet sakte men sikker blitt et 
mer strukturert forum til å snakke om de 
viktige sakene FUL-representante og 
LTVene har lyst til å snakke om. Vi har gått 
fra å ha møter sporadisk, til å ha studentrådsmøtene fast samme uke som FUL har sine 
møter, slik at alle tillitsvalgte har mulighet til å kommentere sakslisten til FUL-møtet. Dette 
har ført til at vi FUL-representanter har fått flere innspill på ulike saker, som igjen har ført til 
at vi har mer å komme med på de ulike møtene. Strukturen har og gitt tydeligere rammer for 
de tillitsvalgte, noe som har ført til at nye LTVer har brukt mye mindre tid på å komme i gang 
med vervet sitt.  
 
Det viktigste arbeidet jeg har fått jobbet med dette året har vært å behandle 
omstruktureringen av 5.semester på lektorutdanningen. Denne prosessen er stor og 
omfattende, ettersom omstruktureringen må ta hensyn til 7 ulike institutter og deres 
meninger og ressurser. Samtidig er det viktig at det blir gjort noe med, ettersom flere 
studenter sier de blir utslitt av dette semesteret, samtidig som flere blir demotivert og 
dropper ut av studiet fordi arbeidsmengden og reising mellom praksisskole og 2-3 campus 
gjennom hele semesteret blir for mye. Samtidig blir målet for den neste perioden som FUL-
representant å prøve å opprette et kvalitetssikringssystem for de ulike veilederne man møter 
i praksis. Mange studenter har fortalt om ulike veiledere under praksisperioden deres på 
tredje og fjerde året, som har gjort praksisperioden deres helt uutholdelig og har ført til at 
flinke lektorstudenter har droppet resten av lektorutdanningen sin, for å heller ta en master i 
sitt hovedfag. Slike veiledere skal ikke noen lektorstudenter møte, og jeg gleder meg til å få 
muligheten til å fikse opp i dette problemet fremover om jeg blir valgt til å fortsette i vervet 
mitt.  
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Møtedato: 01.10.2020 Saksbehandlere: Håkon G. Isaksen og Tobias Røed 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 25/20 Digital utveksling 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
tekst 
 
Forkortelser 
EUR3414 – Differentiated Integration: The Norwegian Case in Perspective 
HF – Det humanistiske fakultet 
HFEL0010 – Introduction to Norwegian History 
KULT2207 – Kjønn og norsk kultur: Likestillingsparadokser 1 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
SU – Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 
 
Anbefalt lesning 
ENHANCE - European Universities of Technology Alliance 
Studenttingets internasjonale plattform fra 2018 
 
Begrepsavklaringer 
Digital utveksling – En praksis hvor studenten deltar digitalt i undervisning og vurdering 

hos institusjoner utenfor studentens opprinnelsesland 
Digital studentmobilitet – Et begrep som dekker studenters digitale deltakelse i 

undervisning og vurdering ved andre institusjoner enn sin egen, også 
nasjonalt. 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Grunnet reiserestriksjoner som følge av smittevernstiltak igangsatt etter utbruddet av 1 
COVID-19 har internasjonal studentmobilitet blitt kraftig begrenset og i noen tilfeller 2 
umuliggjort. NTNU, og andre høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, har følgelig blitt 3 
påvirket i sine muligheter til å sende studenter på utveksling, samt å motta 4 
innvekslende studenter. Digital utveksling har blitt mer aktuelt i utdanningssektoren, 5 
både nasjonalt og internasjonalt, som følge av dette. I korte trekk går dette ut på å tilby 6 
studenter fra andre institusjoner mulighet til å delta i undervisning og vurdering over 7 
nett og få tilgang til kunnskap på tvers av landegrenser uten å reise til institusjonens 8 
hjemland.  9 
 10 
Innveksling og utveksling har vært viktige saker for både norsk og internasjonal høyere 11 
utdanning. Det er ønskelig at kunnskap, impulser og erfaringer fra hele verden skal 12 
være tilgjengelig for studenter, slik at de kan dra nytte av ulike perspektiver og 13 

https://enhanceuniversity.blogs.upv.es/
https://studenttinget.no/wp-content/uploads/2018/03/Internasjonal-plattform.pdf


 

  

 

2 
kunnskapsgrunnlag i utviklingen av sin egen kompetanse. I en stadig mer globalisert 14 
verden anses det også som viktig å ha kjennskap til andre kulturers perspektiver og 15 
problemstillinger for å være i stand til å løse våre felles utfordringer på mest mulig 16 
hensiktsmessig måte. I NTNU sin overordnede strategi finner vi en tydelig målsetning 17 
om å øke andelen gradsstudenter som tar et studieopphold ved et utenlandsk 18 
lærested.   19 
 20 
Mange utenlandske utdanningsinstitusjoner kan tilby undervisning av høy kvalitet på 21 
andre fagområder enn det NTNU gjør. Samtidig er NTNU et internasjonalt anerkjent 22 
universitet som tilbyr utdanninger som er attraktive for utenlandske studenter. Dette 23 
gjør at det for NTNU vil være ønskelig å ta imot internasjonale studenter, og samtidig 24 
sende sine egne studenter ut på utvekslingsopphold ved universiteter i utlandet. Inn- 25 
og utveksling av studenter bidrar til en studentmasse preget av mangfold med 26 
forutsetninger for å utfordre og utvikle lokal praksis, og samtidig eksportere kunnskap 27 
og perspektiver fra sin opprinnelige institusjon ut i verden.  28 
 29 
NTNU må, som følge av nasjonale føringer, begrense sin inn- og utveksling i tiden som 30 
kommer. Det er enda usikkert hvor lenge reiserestriksjoner som følge av COVID-19 vil 31 
vare og hvordan disse eventuelt vil begrense internasjonal reisevirksomhet fremover. 32 
Det er likevel sannsynlig at det kan komme til å gå flere år før man vil se en situasjon 33 
tilnærmet lik tiden før COVID-19 og påfølgende smitteverntiltak.  34 
 35 
Digital utveksling vil i hovedsak innebære at en student får tilbud om å følge 36 
undervisning og vurdering over nett, men at undervisningen studenten deltar i foregår 37 
ved en utenlandsk institusjon. Dette vil da bety at studenten forblir i samme land som 38 
sitt opprinnelige studiested og at all interaksjon med institusjonen som tilbyr 39 
undervisning og vurdering vil måtte skje over nett eller telefon. Dette stiller høye krav 40 
til studentens egen infrastruktur som mottager av undervisningen og vurderingen, samt 41 
institusjonens infrastruktur som tilbyder av undervisningen og vurderingen.  42 
 43 
I normal inn- og utveksling følger studenten i hovedsak vanlige emner ved 44 
vertsinstitusjonen. Digital utveksling forutsetter at et digitalt undervisnings- og 45 
vurderingstilbud er etablert, og dette er ikke tilfelle i alle emner ved NTNU. En 46 
målsetning for oppstarten høsten 2020 var gjenåpning av campus og at studenter 47 
skulle få mulighet til å ha deler av sin undervisning fysisk i mindre grupper. Den brå 48 
omstillingen til heldigital undervisning som kom våren 2020 har også avdekket at 49 
NTNU har en vei å gå i det å kunne tilby digital undervisning og vurdering som holder 50 
samme kvalitet som undervisning og vurdering med fysisk oppmøte.  51 
 52 
Ved HF og SU ble det for høstsemesteret 2020 satt opp et omfattende tilbud for 53 
utenlandske studenter som hadde planlagt utveksling til NTNU, men som ikke fikk 54 
mulighet til å reise inn til Norge på grunn av COVID-19. Dette var en heldigital løsning 55 
hvor studentene fikk tilbud om å ta studiepoeng i fire ulike emner som til sammen gav 56 
30 studiepoeng. Disse emnene var KULT2207, HFEL0010, EUR3414 og Norsk for 57 
utlendinger. Studentene fikk muligheten til å ta alle disse emnene eller et selvbestemt 58 
utvalg. Av de 160 studentene som fikk dette tilbudet på e-post var det bare 4 som 59 
takket ja. 60 
 61 
Normalt vil en innvekslende student i hovedsak følge emner som allerede er oppsatt 62 
og planlagt ved vertsinstitusjonen for det gitte semesteret. Dette vil kunne være 63 



 

  

 

3 
problematisk i en situasjon hvor hele eller deler av undervisningen i emnet i 64 
utgangspunktet ikke foregår digitalt. Ikke alle forelesningssaler eller grupperom ved 65 
NTNU er utstyrt for direkte overføring av lyd og video fra forelesninger eller annet 66 
undervisningsopplegg, og lignende mangler gjør også opptak for publisering i etterkant 67 
vanskelig.  68 
 69 
Saksbehandlers vurdering 70 
Digital utveksling har ikke vært, og er fortsatt ikke, utpreget innen høyere utdanning. 71 
Man har lenge operert med en forståelse av utveksling som å gi læring utover bare det 72 
rent faglige. Ved å reise til et nytt land og å få muligheten til å oppleve andre språk og 73 
kulturer kan studentene tilegne seg erfaringer og lærdom. Disse kunnskapene og 74 
denne lærdommen kan vanskelig måles og testes, men blir likevel holdt frem av 75 
studenter som har vært på utveksling som noe av det mest givende de sitter igjen med 76 
etter endt opphold.  77 
 78 
Det fremstår klart for saksbehandler at utelukkende digital deltakelse i fag vanskelig 79 
kan gi et sammenlignbart utbytte med tradisjonell utveksling. Særlig det sosiale, 80 
kulturelle og ikke-faglige utbyttet blir vanskelig å erstatte. Det er også denne typen 81 
utbytte som mange studenter fremhever som det mest verdifulle ved utveksling 82 
utenlands. Det er nok mer sannsynlig at det rent faglige utbyttet kan tenkes å være 83 
tilfredsstillende ved digital utveksling, når institusjonene får mer erfaring med digital 84 
undervisning.  85 
 86 
Om man går ut fra at det faglige utbyttet kan kvalitetssikres til et visst nivå, og at 87 
studenten har interesse for faglig utvikling som hovedgrunn for utvekslingen, kan det 88 
likevel være fornuftig å satse på digital utveksling som konsept. Det burde kanskje da 89 
fokuseres på som et eget tiltak med egne fordeler og ulemper, heller enn en erstatning 90 
for tradisjonell utveksling. Digital utveksling mellom universiteter kan åpne opp for en 91 
friere kunnskapsflyt og lettere tilgang til kunnskap globalt, uten å medføre 92 
ekstrakostnader i form av reise, bolig og annet for studenten.  93 
 94 
I Studenttinget sin internasjonale plattform vedtatt i 2018 står det også at NTNU og 95 
UH-sektoren for øvrig burde gjøre mer for å også insentivere utvekslingsopphold som 96 
er kortere enn tre måneder. Dette innebærer blant annet å gi uttelling for denne typen 97 
utveksling i både kunnskapsdepartementets finansieringsmodell og NTNUs egen 98 
rammefordelingsmodell. Lignende tiltak burde også kunne vurderes for digital 99 
utveksling, når konseptet er bedre utredet. 100 
 101 
Også i sammenheng med universitetsallianser kunne digital utveksling vært en 102 
mulighet for å skape en større grad av integrering og samarbeid mellom institusjonene 103 
som deltar. ENHANCE – European Universities of Technology Alliance er et eksempel 104 
på en slik universitetsallianse hvor NTNU er partner. Hensikten med alliansen er å 105 
legge til rette for tverrfaglig samarbeid og kunnskapsutveksling mellom partnerne i 106 
møte med globale utfordringer. I hovedsak virker det som om dagens samarbeid 107 
omhandler de ansatte gjennom forskergrupper og fagmiljø. Saksbehandler tror også 108 
at en gjensidig deling av undervisning, gjennom enkeltemner eller emnepakker, kunne 109 
vært interessant innenfor slike allianser sett fra et faglig perspektiv. Utveksling av 110 
studenter er også med på å bygge faglige fellesskap. 111 
 112 



 

  

 

4 
Man kan også diskutere om begrepet digital utveksling også burde omfatte utveksling 113 
digitalt innad i Norge. Utdanningsinstitusjonene presses til å tenke nytt som følge av 114 
COVID-19 pandemien, og må derfor i større grad digitalisere undervisningen sin. Dette 115 
kan åpne for nye muligheter til å ta enkeltemner ved andre norske 116 
utdanningsinstitusjoner gjennom å følge undervisningen digitalt. Om dette da burde 117 
kalles utveksling kan man diskutere, men muligheten for å opprette slike nasjonale 118 
tilbud finnes likevel. Saksbehandler mener at det i slike sammenhenger, hvor 119 
studenten kan delta i undervisning og vurdering ved andre institusjoner nasjonalt, 120 
kanskje heller burde falle inn under et begrep som digital studentmobilitet. Dette 121 
begrunnes i at utveksling allerede er etablert som begrep med klare konnotasjoner og 122 
koblinger til det internasjonale, men at studentmobilitet er et mer åpent begrep som 123 
lettere kan utvides til å også innefatte digital deltakelse ved andre institusjoner innenfor 124 
nasjonale rammer. 125 
 126 
Saksbehandler vurderer det også dithen at digital studentmobilitet kan knyttes opp til 127 
flercampusundervisningen ved NTNU. På den ene siden har NTNU allerede gjort 128 
investeringer i infrastruktur som skal gjøre det mulig å undervise emner på tvers av de 129 
ulike campusbyene. Slik infrastruktur kan også benyttes for å gjøre flere emner 130 
tilgjengelige digitalt ut i verden eller nasjonalt. NTNU har også gjort seg nyttige 131 
erfaringer gjennom flercampusundervisning som burde være en del av grunnlaget for 132 
hvordan man eventuelt velger å satse videre på digital utveksling og digital 133 
studentmobilitet.  134 
 135 
På den andre siden kan det også tenkes at en videre satsning og utredning rundt 136 
metoder og rutiner for digital studentmobilitet kan ha verdi for videreutvikling av det 137 
digitale undervisningstilbudet mellom de ulike campusene. Her anser saksbehandler 138 
det som nyttig for NTNU å skaffe seg en oversikt over interne forhold, kompetanser, 139 
erfaringer og ressurser for så å kunne utvikle både flercampusundervisningen og 140 
digital studentmobilitet videre.  141 
 142 
Arbeidsutvalgets innstilling 143 
Studenttinget mener: 144 

• At NTNU må fortsette å prioritere fysisk utveksling. 145 
• At NTNU skal utrede for hvordan digital utveksling kan operasjonaliseres og 146 

integreres i studietilbudet. 147 
• At NTNU skal være en pådriver for nye modeller innen studentmobilitet gjennom 148 

nasjonalt og internasjonalt samarbeid.  149 
• At digital utveksling kan vanskelig erstatte både det faglige og kulturelle utbyttet 150 

ved fysisk utveksling. 151 
• At NTNU skal arbeide for økt digital studentmobilitet mellom egne campuser og 152 

studiebyer. 153 
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