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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 



 

15.10.2020  

 

 
  

Møtedato: 22.10.2020 Saksbehandler: Mathilde Eiksund, Simen Ringdahl og    
Tobias Røed 
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STi-sak 26/20 Skolepenger for internasjonale studenter  
_______________________________________________________________________ 
 
Anbefalt lesning  
 
Anbefalt lesning 1 - Internasjonal plattform (NSO)  
Anbefalt lesning 2 - NRK-artikkel om utlendinger og studentboliger 
Anbefalt lesning 3 - Lånekassen for utvikling SAIH     
Anbefalt lesning 4 - Artikkel om visum-avgift 
Anbefalt lesning 5 - Nei til skolepenger (NSO) 
Anbefalt lesning 6 - Artikkel om semesteravgift i Sverige 
Anbefalt lesning 7 - National Student Fee and Support Systems (europa.eu)  
Anbefalt lesning 8 - Politisk dokument om gratisprinsippet (NSO)  
Anbefalt lesning 9 - Artikkel om gratisprinsippet (Khrono)   
 
Vedlegg  
Vedlegg 1 - Høyres partiprogram s.30-31 (førsteutkast)  
Vedlegg 2 - NTNUs strategi 2018-2025 s.30 
Vedlegg 3 - DIKU strategier for internasjonalisering s.13-14  
 
 
Forkortelser 
DIKU – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning  
EU – Europeiske Union 
EØS – Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde 
NSO – Norsk Studentorganisasjon  
NTNU – Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet  
SAIH – Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 
SiO – Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus  
Sit – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim  
SiU – Senter for internasjonalisering av utdanning (fusjonert med Norgesuniversitetet og  
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid til én virksomhet (DIKU) i 2018)  
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Bakgrunn for saken
 1 

Det politiske Norge 2 

Det å innføre skolepenger for internasjonale studenter har lenge vært et tema som er 3 

svært omdiskutert i Norge. Flere av de politiske partiene på Stortinget er delt på 4 

https://student.no/dokumenter/internasjonal-plattform/
https://www.nrk.no/norge/utlendingene-tar-studentboligene-1.13196968
https://saih.no/artikkel/2019/3/l%C3%A5nekassen-for-utvikling
https://khrono.no/nso-trovag-isu/visum-avgift-okt-med-65-prosent/207912
https://www.student.no/content/uploads/2017/02/Nei-til-skolepenger.pdf
https://www.educations.com/study-guides/europe/study-in-sweden/tuition-fees-6110
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/fee_support_2018_19_report_en.pdf
https://student.no/content/uploads/2014/05/Politisk-dokument-om-gratisprinsippet-revidert-31.-5.2015.pdf
https://khrono.no/a-skrote-gratisprinsippet-for-internasjonale-studenter-undergraver-lik-rett-til-utdanning-i-norge/514744?fbclid=IwAR2f2y_5augyvdb6bxjFH2t2TXFUf5He7kj3HrMgE83maAgRo_fvqNj09dc
https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2020/hoyre-lanserer-forslag-til-nytt-partiprogram-vi-skal-vinne-valget-i-2021/
https://www.ntnu.no/documents/1277297667/1278300731/20180209_NTNU_strategi_print_enklesiderNO.pdf/0e8a38b6-9ea3-488d-8f0a-62f4cfb972b0
https://diku.no/rapporter/dikus-notatserie-2-2019-strategier-for-internasjonalisering-ved-norske-universiteter-og-hoegskoler
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hvorvidt dette vil være hensiktsmessig å innføre. Høyre/FrP-regjeringen ønsket å 5 

innføre skolepenger for internasjonale studenter allerede i 2014. Dette var det ikke 6 

politisk flertall for på Stortinget i 2014, 2015 og 2016. Før valget i 2017, skulle 7 

Senterpartiet ha en ny diskusjonsrunde på dette området grunnet store uenigheter 8 

innad i partiet. Landsmøtene til både Høyre og Senterpartiet valgte i 2017 å vedta at 9 

gratisprinsippet skulle ligge fast da det ble votert over stortingsprogrammene til de 10 

respektive partiene. Dermed var det igjen et bredt flertall på Stortinget for å ivareta 11 

gratisprinsippet i høyere utdanning. Selv om dette har ligget fast i partiprogrammene 12 

til både Høyre og Senterpartiet i over 3 år nå, er det fortsatt uenigheter om dette i 13 

begge partier. Høyre sitt førsteutkast til nytt partiprogram for Stortingsperioden 2021-14 

2025 velger å bevege seg bort fra gratisprinsippet som punkt, og åpner for å innføre 15 

skolepenger for internasjonale studenter utenfor EØS-området og Sveits. Dersom 16 

dette skulle bli vedtatt, og Senterpartiet går inn for å gjøre det samme, vil det være 17 

flertall på Stortinget for innføringen av en slik ordning.  18 

 19 

Det studentpolitiske Norge 20 

Ulike organisasjoner i student-Norge har lenge vært enige om viktigheten av at 21 

gratisprinsippet ligger fast. I Khrono sin artikkel fra september i år, har tre studentledere 22 

gått sammen for å argumentere mot fjerningen av gratisprinsippet som punkt i høyres 23 

førsteutkast til nytt partiprogram. De hevder at det er viktig at studenter fra hele verden 24 

får mulighet til å studere i Norge, uavhengig av deres sosioøkonomiske bakgrunn. Ved 25 

å fjerne gratisprinsippet stiller de spørsmålstegn ved om det fremdeles kan kalles et 26 

prinsipp hvis det ikke er gjeldene for alle. Høyres programkomité har en annen 27 

definisjon av gratisprinsippet enn flere av organisasjonene i student-Norge. 28 

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim, definerte under 29 

arrangementet «politisk lunsj» på Studentersamfundet i Trondhjem den 21. september 30 

2020 for en annen definisjon av gratisprinsippet enn det studentorganisasjonene i 31 

Norge opererer med. Gratisprinsippet omfatter kun norske studenter ifølge Asheim, 32 

hvilket gjør at han mener at det å innføre skolepenger for internasjonale studenter ikke 33 

bryter med gratisprinsippet. Studentorganisasjonene mener på den andre siden at 34 

gratisprinsippet skal omfatte alle studenter i Norge.    35 

 36 

NSO har også vært tydelige på at det er ønskelig å beholde gratisprinsippet som punkt. 37 

I NSOs reviderte politiske dokument om gratisprinsippet fra 2015 står det under NSOs 38 

løsningsforslag at: «Internasjonale studenter skal ikke betale skolepenger ved 39 

offentlige utdanningsinstitusjoner i Norge». I det politiske dokumentet utdypes det om 40 

NSO sine standpunkter på gratisprinsippet. Det kommer tydelig frem at skolepenger 41 

for internasjonale så vel som norske studenter er noe man absolutt ikke ønsker. 42 

Gratisprinsippet skal ligge fast, og NSO vil arbeide for at de politiske partiene på 43 

Stortinget skal føre dette punktet inn i sine partiprogram.  44 

 45 

SAIH har lenge vært en forkjemper for å sikre rettferdig og lik tilgang til utdanning for 46 

alle. I SAIH sin kampanje fra 2019 «Lånekassen for utvikling» (se anbefalt lesning 3) 47 

fokuseres det mer på det globale perspektivet i debatten. I mange land har høyere 48 

utdanning gått fra å være et offentlig gode til å bli noe studentene må betale for selv. 49 

SAIH ønsker at Norge skal gå i front for en helhetlig satsing på utdanning, og ønsker 50 

å bruke høyere utdanning som et verktøy for å bekjempe global ulikhet.  51 

 52 

 53 

 54 



 

  

 

3 

Utviklingen i Europa  55 

I Europa varierer det fra land til land hvor vidt internasjonale studenter fra områder 56 

utenfor EU/EØS må betale skolepenger på lik linje med studentene som studerer i 57 

hjemlandet sitt (se anbefalt lesning 7, s. 17). De siste tiårene har gradvis flere land 58 

innført skolepenger for internasjonale studenter. I Norden gjelder dette Danmark i 59 

2006, Sverige i 2011 og Finland i 2016 (se anbefalt lesning 2). Hellas, Norge og 60 

Tyskland (med unntak av Baden-Württemberg) er i dag de eneste landene i Europa 61 

som ikke har innført skolepenger for internasjonale studenter. 62 

 63 

Tall på internasjonale studenter i Norge har hatt en gradvis økning siden år 2009, inntil 64 

høsten 2020 (se anbefalt lesning 2). I 2019 var det totalt 228 860 studenter i høyere 65 

utdanning i Norge. Av disse var 23 210 registrert som innvandrere av SSB. Det vil si 66 

at omtrent 10% av alle studenter i Norge var utenlandske studenter i 2019. Til 67 

sammenligning utgjorde utenlandske studenter 8% av hele studentmassen i 2009. I 68 

NRK sin artikkel fra 2016 kommer det frem at antall utenlandske studenter i Norge økte 69 

med 268% fra 2000 til 2016 (se anbefalt lesning 2). Saksbehandler har ikke klart å 70 

spore opp kildene til tallene brukt av NRK, og understreker at dette er økningen i antall 71 

og ikke i andel studenter.  72 

 73 

I flere tilfeller er det tydelig at innføring av skolepenger for internasjonale studenter, 74 

påvirker hvor mange internasjonale studenter som søker seg til ulike land. Ifølge en 75 

undersøkelse gjennomført av SiU i 2014, oppgir 57% av utenlandsstudentene at gratis 76 

utdanning var én av grunnene til at de valgte å studere i Norge. NSO har listet opp 77 

fakta om skolepenger på sine nettsider. Her kommer det blant annet frem at i land hvor 78 

skolepenger er blitt innført har antall søkere fra utenfor EU og EØS sunket betraktelig. 79 

Det kommer også frem at det i alle europeiske land hvor skolepenger ble innført for 80 

internasjonale studenter før 2006, er det nå blitt innført skolepenger for alle studenter. 81 

 82 

Kostnad  83 

Kostnaden for en gjennomsnittlig studieplass i Norge var i 2015 på 186 000kr i året. I 84 

Dikus rapport fra 2019 (International Students in Norway, Contributions to Quality in 85 

Higher Education) estimeres det at det våren 2018 var 13 773 internasjonale studenter 86 

i Norge (4 205 utvekslingsstudenter og 9 568 internasjonale gradsstudenter). Om man 87 

antar at de internasjonale studentene representerer snittet av kostnadene på en 88 

studieplass i Norge, vil de internasjonale studentene utgjøre en kostnad på 2,56 89 

milliarder kr. Dette beløpet varierer veldig fra kilde til kilde, ettersom det ikke finnes noe 90 

konsensus på antall internasjonale studenter fra år til år eller den gjennomsnittlige 91 

kostnaden til en internasjonal student.  I Ola Borten Moes kronikk på NRK.no kommer 92 

han frem til at den totale kostnaden er 5 milliarder kr.  93 

  94 

Det bør bemerkes at 53% av de internasjonale studentene er fra Europa, og tall fra 95 

Sverige viser at antall søknader utenfor EØS faller med 79% ved innføring av 96 

skolepenger.  97 

  98 

NSO setter også spørsmålstegn ved hvor mye man kan tjene på de internasjonale 99 

studenter (Anbefalt lesning 5). Ved å anta at den norske stat vil kreve 40 750 kr av 100 

internasjonale studenter per år, noe som er hentet fra den danske modellen, kommer 101 

de frem til at Norge vil tjene 27 millioner kr. NSO hevder at dette knapt dekker 102 

utgiftene for å behandle byråkratiet skolepenger medfører, og peker til Finland der 103 

enkelte institusjoner ønsker å kvitte seg med skolepenger fordi 104 
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behandlingskostnadene er for høye. Det bør bemerkes at NSO her antar at 105 

reduksjonen av studenter i Norge er like stor som reduksjonen av søknader i Sverige 106 

(79%), mens de bruker kostnadseksempel fra Danmark som i snitt har halvparten av 107 

studieavgiften for internasjonale studenter sammenlignet med Sverige. (Anbefalt 108 

lesning 5 og 6) 109 

  110 

Internasjonal student i Norge er heller ikke kostnadsfritt. Visum for 111 

utenlandsstudenter i Norge gikk fra 3200 til 5300 kr i 2018. (Anbefalt lesning 4) 112 

 113 

Internasjonalisering ved NTNU 114 

Internasjonalisering er ett av seks innsatsområder som NTNU har vektlagt i sin 115 

overordnede strategi for 2018-2025, «Kunnskap for en bedre verden». Strategien 116 

poengterer at «internasjonalt orienterte utdanninger sikrer mangfold og gir økt kvalitet, 117 

internasjonal erfaring og innsikt i globale problemstillinger." Videre står det at "NTNU 118 

legger godt til rette for utveksling av egne studenter og integrasjon og inkludering av 119 

internasjonale studenter." Dette sier noe om hvordan NTNU regner økt mangfold og 120 

kvalitet, samt et utvidet globalt perspektiv som positive utbytter av både utveksling og 121 

innveksling. Våren 2019 hadde NTNU ca. 650 innkommende utvekslingsstudenter. 122 

Høsten 2019 kom det ca. 1250 utvekslingsstudenter til NTNU, samt 500 internasjonale 123 

masterstudenter.  124 

 125 

DIKU sin rapport fra 2019 om internasjonale strategier viser til de ulike strategiene 126 

norske universiteter og høyskoler har for internasjonalisering. Under punkt 4.1 (se 127 

vedlegg 3) om mobilitet tydeliggjøres forskjellene mellom institusjonene, hvor NTNU 128 

nevnes som et av universitetene med tallfestede mål for utenlandsopphold.  129 

 130 

Studentboliger  131 

I debatten om skolepenger for internasjonale studenter, blir generell mangel på 132 

studentboliger ofte dratt opp som et argument for innføring av skolepenger. Det er som 133 

regel holdt av et antall studentboliger til internasjonale studenter som ankommer 134 

Norge. Nøyaktig antall boliger varierer fra sted til sted ettersom det er ujevn fordeling 135 

av internasjonale studenter rundt om i Norge. NSOs tall på antall hybelenheter det var 136 

i Norge i 2016 er 37 651 hybler. I oktober 2016 var 39% av studentboligene til SiO 137 

tildelt internasjonale studenter. Det totale antallet studentboliger er ikke tilstrekkelig for 138 

at alle studenter i Norge skal få garantert studentbolig. Dette gjør at flertallet av 139 

studentene må ut på det private markedet for å finne bolig. 140 

 141 

I følge Sit får internasjonale studenter som er tilknyttet utvekslingsprogrammene 142 

IAESTE og AIESEC, prioritet på tildeling av hybel i kollektiv. Dette gjelder boliger 143 

omfattet av kvoten som disponeres av utdanningsinstitusjonene for internasjonale 144 

studenter. Totalt hadde studentsamskipnaden Sit 5081 leieforhold i Trondheim i 2017. 145 

Av disse er cirka 1300 forbeholdt internasjonale studenter.  146 

  147 

 148 

Saksbehandlers vurdering 149 

Saksbehandler vurderer det som hensiktsmessig at NTNU, som Norges største 150 

universitet, tar et klart og tydelig standpunkt til om man ønsker/ikke ønsker å innføre 151 

skolepenger for internasjonale studenter. Studenttinget sin politiske plattform fra 2016 152 

sier på linje 30: «Det skal ikkje bli tatt skulepengar eller andre gebyr eller avgifter ved 153 

NTNU eller andre offentleg finansierte universitet og høgskuler i Noreg. Dette gjeld 154 
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også for internasjonale studentar..». Denne politiske plattformen er ikke lenger 155 

gjeldende politikk. I de nye politiske plattformene til Studenttinget er det ikke tatt et 156 

tydelig politisk standpunkt på dette området. Studenttinget bes derfor om å ta en ny 157 

vurdering på om det er hensiktsmessig å innføre/ikke innføre skolepenger for 158 

internasjonale studenter.  159 

 160 

Det er både positive og negative sider ved å innføre skolepenger for internasjonale 161 

studenter. Det som kommer frem gjennom NRK sin artikkel om skolepenger fra 2016 162 

er at gratisprinsippet medfører store kostnader for Norge. Markedet for studentboliger 163 

i Norge er svært overbelastet. Boliggaranti for internasjonale studenter kan føre til at 164 

det er vanskeligere for norske studenter å få tilgang på en studentbolig.  165 

 166 

NSO viser til erfaringer man har gjort seg fra Sverige, hvor antall søkere fra utenfor EU 167 

og EØS sank med 79% semesteret etter at de innførte skolepenger for internasjonale 168 

studenter. NSO sin internasjonale plattform understreker tydelig et ønske om økt 169 

studentmobilitet (se anbefalt lesning 1). Ved å innføre skolepenger vil det med stor 170 

sannsynlighet føre til at færre internasjonale studenter søker seg til norske 171 

utdanningsinstitusjoner.  172 

 173 

Internasjonale studenter bidrar til et bredere mangfold blant studenter i Norge, samtidig 174 

som de bringer med seg unike perspektiver som sikrer en fruktbar internasjonalisering. 175 

Ved å ikke kreve skolepenger fra internasjonale studenter sørger man for at flere 176 

utenlandske studenter søker seg til Norge. I mange land er utdanning et dyrt gode, 177 

dermed kan det å tilby gratis utdanning for internasjonale studenter som kommer til 178 

Norge, fungere som et verktøy for å bekjempe global ulikhet.      179 

 180 

SiU sin undersøkelse fra 2014 viser at over halvparten av de internasjonale studentene 181 

som studerer i Norge, valgte Norge som destinasjon hvorav gratis utdanning sto som 182 

en av grunnene til valget. Det er ønskelig at internasjonale studenter skal søke seg til 183 

Norge på grunn av kvaliteten på utdanningen, og ikke fordi den er gratis. NTNU har et 184 

ansvar for å tilby utdanning av god kvalitet og tydelig videreformidle dette 185 

internasjonalt.  186 

 187 

Saksbehandler vil understreke at det har vært krevende å finne konkrete tall å forholde 188 

seg til i innhentingen av empirisk data til denne saken da det har vært stor variasjon i 189 

kildematerialet.  190 

 191 

 192 

Arbeidsutvalgets innstilling 193 

Studenttinget mener:  194 

• At det ikke skal innføres skolepenger for internasjonale studenter.  195 

• At NTNU skal etterstrebe å være et internasjonalt attraktivt universitet med høy 196 

utdanningskvalitet gjennom andre virkemidler enn prissetting av utdanning.   197 

• At NTNU skal være en forkjemper for at det ikke innføres skolepenger for noen 198 

av deres studenter i Norge.  199 
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H0yere utdanning og forskning 
Ska! Norge lykkes i den intemasjonale konkurransen i fremtiden, ma vi satse mer pa forskning 
og utdannelse. I Norge ska! vi ha forsknings- og utdanningsmiljaer av hey kvalitet, og Hayre 
vii bidra ti! a styrke disse miljeene. 

En god utdannelse ska I gi studentene et godt utgangspunkt i mete med arbeidslivet. Vi vii 
gjare mer for at Here srudenter fullferer pabegynte studier og at de inkluderes bedre i det 
faglige miljeet der de studerer. 

Hoyre vii: 
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• Fortsatt sikre lik tilgang og rett ti! heyere utdanning.
• Reforrnere opplakssystemet til hayere utdanning med sikte pa ii redusere antallet 

tilleggspoeng betraktelig og sikre at Here konkurrerer pa likere vilkar
• Gjennomga og justere finansieringssystemet til utdanningsinstitusjonene med mal om ii 

heve undervisnings- og forskningskvaliteten og serge for at Here studenter 
gjennomferer.

• Inn fare en studieavgift for studenter som kommer utenfra E0S-omradet og Sveits.
• Sikre norsk deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer og jobbe for at 

norske miljeer stiller sterkt i konkurranse om midlene. Malet ma vrere at gode norske 
seknader heater mer penger ut av ordningene enn Norge betaler inn.

• 0ke innsatsen pa iipen forskningspublisering for ii gjere kunnskapen tilgjengelig for 
Here.

• Trappe opp satsningen pa Sentre for fremragende undervisning (SFU), med mal om ii 
sryrke utdanningskvaliteten og utdanningspraksisen.

• Stimulere ti! at det opprettes Here honours-programmer. Dette ska! ikke ga pa 
bekostning av ordimert studietilbud.

• Gjere det enklere a reise pa urvekslingsopphold bade for professorer og studenter.

• Heldigitalisere universiteter og heyskoler innen 2025, og inn fore krav om at olTentlige 
universiteter ska! legge ut forelesninger gratis.

• Legge til retle for at Here srudenter kan ta fag om sommeren.
• Teste ut modeller for trisemester, ferst og fremst pa masterprogrammer. Studiet vii vare 

i 15 miineder med tre semestre med sommerferie mellom semester I og 2.
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Studentvelferd 
Studietiden er en viktig del av mange menneskers liv. Det er en tid for a lrere, men ogsa en tid 
for a bli selvstendig og mete andre. Hayre vii legge bedre til retle for at Here studenter kan 
fullfere graden de har starlet pa. I en tid der Here mennesker studere lengre, ska! det ogsa 
va:re mulig a fii barn i srudietiden. Hayre vii at studieprogrammene ska! legge bedre ti! rene for 
dene. 

Hoyre vii: 
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1128 
• Forske mer pa hvilke tiltak som kan bidra ti! at flere srudenter fullferer pabegynte 

studier og gjennomferer pa nom1ert tid.
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4 Utdanning 

4.1 Mobllltet 

I studien som ble gjort i 2013 fant vi at studentmobilitet sammen med mer engelskspraklig 
undervisning var de tiltakene som flest institusjoner nevnte under internasjonalisering av 

utdanning. Disse to henger sammen, ved at engelskspraklig undervisning ofte vii vane en 
forutsetning for mobilitet inn. Mobilitet er ogsa det som er mest fremtredende i de nye 
strategiene og nevnes i lilt over halvparten av strategidokumentene. Derimot er det betydelig 

fame som nevner engelskspraklig undervisning i de nye strategiene. Vi har ikke grunnlag for 
a si om det er tilfeldig, eller skytdes endringer i omfanget av engelskspraklig undervisning. 

Del er omtrent like mange som nevner utveksling ut, som rekruttering av intemasjonale 
studenter. Del fremgar ikke alltid om det er utvekslingsstudenter eller gradsstudenter som 
skal rekrutteres. Mesi mulig balanse mellom inn- og utreisende studenter er et ma.I i mange 

utvekslingsavtaler og inn- og utmobilitet henger slik sammen. I noen tilfeller er det imidlertid 
tydelig gradsstudenter det siktes Iii. Menighetsfakultetet vii for eksempel vaare det «foretrukne 
laarested i Norge og Norden for forskningsbaserte studier i teologi, religion og samfunn». NHH 
sier i sin strategi at de skal «rekruttere flere intemasjonale fulltidsstudenter pa mastemiva og 

fortsatt vaare nasjonalt ledende pa studentutveksling.» Flere institusjoner gir uttrykk for at de 
vii rekruttere de «beste» og «mest talentfulle studentene». 

Noen institusjoner har tallfestede mal for mobilitet. NTNU har et mal om at 40 present av 
mastergradsstudentene og 20 present av bachelorstudentene skal ha et utenlandsopphold. 
H0gskolen i Valda vii 0ke utvekslingsandelen sin fra 20 til 30 present og Universitetet i Bergen 

har som mal at minst 40 present av kandidatene deres innen 2022 skal ha halt et 
studieopphold i utlandet. Universitetet i Bergen har ogsa som mal a 0ke antall innreisende 
studenter med 20 present sammenlignet med nivaet i 2015. Tiltak som skal fremme delte er 

en egen tiltaksplan for rekrultering, mer undervisning pa engelsk og mer bruk av digitale 
undervisningsverkt0y som MOOC, streaming og webinar for a na intemasjonale studenter 
utenfor UiB. 

Selv om utveksling inn og ut henger sammen, er det ved institusjonene i praksis ofte mest 
oppmerksomhet kny11et Iii utreisende stud enter. Delle har lange tradisjoner, men er forsterket 

gjennom nye politiske signaler om at halvparten av studentene som avlegger en grad ved en 
norsk h0yere utdanningsinstitusjon pa sikt skal ha halt et utvekslingsopphold. 

Flere ga i intervjuene ultrykk for at det vii vaare utfordrende a sende ut halvparten av 
studentene. Utfordringene handler blant annet om a finne nok egnede studieplasser i utlandet 
og rekrultere tilstrekkelig utvekslingsstudenter til at det ikke blir for star ubalanse mellom ut

og innmobilitet. Enkelte ga uttrykk for at det ville vaare krevende a forene male! om et h0y1 
antall utreisende studenter med male! om kobling Iii forskning. Del ble ogsa av noen papekt 
at det kunne vaare vanskelig a forene med det som i flere ar har vaart et annet mal i sektoren; 

a redusere antallet avtaler og satse pa noen utvalgte partnere. Andre sa imidlertid for seg at 
det ville vaare mulig a sende store grupper Iii utvalgte partnerinstitusjoner og slik oppna 
« stord riftsford eler». 

Trass utfordringene forholder sektoren seg Iii de politiske malsetningene og er innstilt pa a 
finne l0sninger. I intervjuene ble det nevnt forhandsgodkjente «pakkel0sninger» og sakalte 
opt-out-ordninger, der studentene aktivt ma s0ke fritak fra utveksling, i stedet for omvendt. 

Flere snakket om at de fors0kte a fa til en kulturendring, der det a reise ut skulle vaare det 
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Bakgrunn for saken 
Det er ønskelig for NTNU å øke andelen studenter som tar og fullfører doktorgrader 1 

ved universitetet. Dette for å øke lokal rekruttering til egen vitenskapelig stab, men 2 

også for å kunne tilby det norske arbeidsmarkedet kandidater med høy faglig 3 

kompetanse. Gjennom forskerlinjer vil studenter få muligheten til å inngå i et faglig løp 4 

som åpner for å fullføre doktorgradsutdanningen på kortere tid enn det tradisjonelle 5 

løpet og få en tidlig kobling mellom utdanning og forskning. 6 

 7 

Det tradisjonelle løpet for en doktorgradsutdanning er strukturert som et tre- eller 8 

fireårig utdanningsløp som studenten søker opptak til etter fullført mastergrad. NTNU 9 

legger til grunn at mastergraden holder høyt nivå og blir vurdert til en god karakter for 10 

å innvilge opptak. Man må også kunne dokumentere finansiering, enten gjennom 11 

tilsetning som stipendiat eller ved avtale om finansiering gjennom annen arbeidsgiver 12 

eller via Forskningsrådet. Under doktorgradsutdanningen regnes man ikke som 13 

student i Norge og man kan derfor ikke søke støtte fra Lånekassen. Dokumentasjon 14 

på finansiering og en prosjektbeskrivelse, enten foreløpig eller fullstendig, må legges 15 

ved i søknaden.  16 

 17 

Forskerlinjer er helhetlig sett lite utbredt i Norge. Nasjonalt har man utredet muligheten 18 

for å opprette forskerlinjer i flere fag etter å ha sett positive effekter med forskerlinjer i 19 

medisin. Denne utredningen ble utgitt som rapport i regi av Forskningsrådet i 2017. I 20 

rapporten skisseres hovedmålene med en utvidelse av forskerlinjeordningen til flere 21 

fag som:  22 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Finansiering+-+Forskerlinjen+-+Medisinstudiet?_36_redirect=https%3A%2F%2Finnsida.ntnu.no%2Fwiki%2F-%2Fwiki%2FNorsk%2Frecent_changes%3Fp_r_p_185834411_title%3DForskerlinjen
https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/1254031148417.pdf
https://www.ntnu.no/phd
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• i) å øke andelen studenter som rekrutteres til forskning innenfor fag 23 

som har problemer med rekruttering eller hvor kompetansebehovet er 24 

antatt å øke i fremtiden 25 

• ii) å øke andelen fullførte ph.d. (gjennomføringsgrad), og å redusere 26 

tidsbruken for gjennomføringstid) og alderen ved fullføring av ph.d., 27 

innenfor aktuelle fag 28 

• iii) å styrke koblingen mellom forskning og utdanning tidligere i 29 

studieløpet 30 

 31 

Rapporten skisserer også noe ulike hovedutfordringer knyttet til fagenes egenart og 32 

gjennomføring av doktorgradsstudier. Rapporten legger frem at forskningen i 33 

matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag normalt foregår i grupper, mens 34 

det innen humaniora og samfunnsvitenskap er mer vanlig med individuelle 35 

forskningsprosjekter. Dette kan antas å bidra til at gjennomsnittlig gjennomføringstid 36 

og alder ved disputas er noe høyere i HUMSAM-fagene.  I medisin, teknologiske og 37 

rettsvitenskapelige fag er det også ofte stor konkurranse om de ferdigutdannede 38 

kandidatene, som gjør at studenter ofte får jobbtilbud selv før de har fullført studiene. 39 

Dette kan bidra til å trekke kandidatene bort fra akademia før de får sjansen til å 40 

begynne eventuelle vitenskapelige arbeid og doktorgradsstudier.  41 

 42 

Rapporten viser også til en betydelig nedgang i gjennomsnittlig tidsbruk på 43 

doktorgradsutdanningen ved medisin hvor kandidatene har gått forskerlinjen (se 44 

anbefalt lesning). Det vises også til en betraktelig lavere alder ved disputas. Dette kan 45 

gi en mer effektiv doktorgradsutdanning og en betraktelig lengre forskningskarriere.  46 

 47 

Det påpekes også i rapporten at finansiering og økonomi er sentrale spørsmål i 48 

opprettelsen av forskerlinjer. Her legges det både frem behov for administrative 49 

ressurser hos institusjonene og fagmiljøene, samt viktigheten av studentstipend som 50 

motiverende faktor for studentene under studier og forskning ved forskerlinjen.  51 

 52 

Lokalt ved NTNU har en arbeidsgruppe lagt under prorektor for forskning og formidling 53 

utarbeidet en rapport som utreder for forskerlinjer ved NTNU. Bakgrunnen for dette er 54 

noe sammenfallende med det som blir presentert i Forskningsrådets rapport fra 2017. 55 

NTNU ønsker å øke omfanget av forskerlinjer for å bidra til flere kandidater som 56 

utdannes med doktorgrad til både privat og offentlig sektor, samt å skape en tettere 57 

kobling mellom utdanning og forskning tidlig for å øke rekrutteringen til egen fagstab.  58 

 59 

I NTNU-rapporten beskrives en forskerlinje slik: 60 

 61 

Forskerlinje er et tilleggsstudium for studenter som er spesielt forskningsinteresserte 62 

og som ønsker å bruke mer tid på å dyrke egne faglige interesser. Formålet med 63 

forskerlinjer er å styrke studentens motivasjon og muligheter for å gå videre med et 64 

ph.d.-studium. 65 

 66 

Videre beskrives omfanget av forskerlinjen som å tilsvare ett- til ett og et halvt års 67 

arbeid som studenten gjør ved siden av masterstudiene, med noen forskjeller avhengig 68 

av hvor mange studiepoeng forskerlinjen er beregnet til. I gruppens utkast til forskrift 69 

for forskerlinjer finner man også at det ordinære studiet forlenges med normalt ett år 70 

ved opptak til forskerlinjen. Studenten vil også få en faglig veileder som skal sørge for 71 

å inkludere studenten i en forskningsgruppe. Videre vil studenten måtte arbeide med 72 
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et forskningsprosjekt som til slutt skal leveres og presenteres, samtidig som hen deltar 73 

på opplæringsfag for doktorgradsstudier. Alt dette foregår parallelt med 74 

mastergradsutdanningen til studenten og før studenten begynner på 75 

doktorgradsutdanningen. Forskerlinjen skal ikke ha overlappende innhold med 76 

mastergraden, fordi det faglige innholdet skal inngå i ulike grader. Ved fullført og 77 

bestått forskerlinje vil studenten få et tillegg på vitnemålet som attesterer at hen har 78 

gjennomført og bestått mastergrad med forskerlinje.  79 

 80 

Det er også presisert av arbeidsgruppen at gjennomføring av forskerlinjene er 81 

avhengige av bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. Denne finansieringen vil gå 82 

på både flere studieplasser på aktuelle studieprogram, samt stipender for studentene 83 

på forskerlinjene. Finansiering av ekstra studieplasser blir viktig for å ikke innskrenke 84 

utdanningstilbudet man allerede har innen de ulike studieprogrammene.  85 

 86 

Hvis man ser til stipendfordeling på den etablerte forskerlinjen på medisinstudiet finner 87 

man at studenten får 50 000 kr utbetalt fire ganger i sitt arbeid på forskerlinjen. Denne 88 

utbetalingen skjer i forkant av det som beskrives som forskningssemestre og 89 

sommerforskning og ende på totalt 200 000 kr. I tillegg til dette vil studenten få mulighet 90 

til å disponere 70 000 kr i driftsmidler i samråd med veileder og institutt. Studenten vil 91 

også ha mulighet for å søke lån og stipend fra Lånekassen, da forskerlinjen ved 92 

medisinstudiet har sin studieplan godkjent som støtteberettiget.  93 

 94 

I rapporten fra arbeidsgruppen ved NTNU beskrives det som at en videre utvidelse av 95 

forskerlinjer ikke nødvendigvis har til hensikt å få studieplanene støtteberettiget fra 96 

Lånekassen. De skriver at studenten ikke vil få studielån for tiden det tar å få tillegget 97 

«forskerlinje» på mastergradsdiplomet, og at studenten derfor er avhengig av gode 98 

stipendordninger. De beskriver videre at stipendet er finansiert fra 99 

Kunnskapsdepartementet og håndtert videre gjennom Norsk Forskningsråd for 100 

forskerlinjen i medisin og for forskerlinjepiloten i teknologi. Satsen for medisin er på 101 

200 000 kr, og 100 000 kr i teknologipiloten, og arbeidsgruppen begrunner denne 102 

forskjellen med at medisin har høyere studiepoengkrav. Arbeidsgruppen ser det som 103 

naturlig at størrelsen på stipendene vil variere noe ut fra de forskjellige omfangene på 104 

forskerlinjene i de ulike fagområdene. 105 

 106 

Videre er arbeidsgruppen tydelige på at det også må skapes et miljø for studentene 107 

på forskerlinjen. Dette for at studentene skal kunne føle på en identitet som 108 

forskerlinjestudenter og at man skal kunne skape et samhold og fellesskap som kan 109 

motvirke frafall. Arbeidsgruppen peker på en rekke eksempler av både intern og 110 

nasjonal karakter for denne typen arbeid. Her nevnes både egne studentforeninger 111 

lokalt, og nasjonale samlinger for forskerlinjestudenter. Arbeidsgruppen er også tydelig 112 

på at man i opprettelsen av en forskerlinje også må sørge for at tilbudet når en 113 

tilstrekkelig mengde studenter slik at forutsetningene er gode for å bygge nettopp slike 114 

felleskap og gode studentmiljø.  115 

 116 

Arbeidsgruppen har også utformet et forslag til forskrift for forskerlinjer. Dette er 117 

begrunnet i erfaringer fra medisin hvor studenter på forskerlinjen av og til kunne falle 118 

mellom regelverk, da hverken ph.d. forskriften eller studieforskriften nødvendigvis var 119 

dekkende nok. Det er videre tenkt at man skal sende saken om forskerlinjer og 120 

forskerlinjeforskriften ut på høring i organisasjonen, og etter hvert opprette 121 

pilotprosjekter på utvalgte fakulteter.  122 
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Saksbehandlers vurdering 123 

Saksbehandler anser forskerlinjer som et hensiktsmessig virkemiddel for rekruttering 124 

til egen vitenskapelig stab, samt å kunne tilby flere kandidater med doktorgrad til 125 

samfunnet for øvrig. Det er likevel såpass store skilnader mellom de ulike fagområdene 126 

at en innføring av et slikt tiltak vil kreve omfattende lokale tilpasninger. Her vurderer 127 

saksbehandler det dithen at fakultetene, i sine videre prosesser rundt opprettelse av 128 

både pilotprosjekter og selve forskerlinjen, må sørge for gode medvirkningsmuligheter 129 

for sine studenter. Dette bør da særlig involvere studenter fra de studieprogrammene 130 

som er aktuelle for en samkjøring med forskerlinjen, men også mer helhetlig til den 131 

øvrige studentmassen på fakultetet og fagområdene. Forskerlinjer er et såpass nytt 132 

konsept at en involvering av studenter i arbeidet ikke bare må ha til hensikt å samle 133 

innspill og synspunkter, men også å skape kjennskap til konseptet og en forankring 134 

hos den lokale studentmassen. 135 

 136 

Videre stiller saksbehandler seg spørrende til arbeidsgruppens tydelige standpunkt om 137 

at det skal være en minst mulig grad av overlapp mellom studentens studieprogram 138 

på bachelor- og masternivå og forskerlinjen. Saksbehandler tolker det sånn at en slik 139 

formulering fort kan gi studentene et inntrykk av en for stor arbeidsbelastning på 140 

forskerlinjen, og dermed virke avskrekkende. Saksbehandler har likevel forståelse for 141 

at man gjennom arbeidet som forskerlinjestudent også skal bidra til vitenskapelig 142 

utvikling i sitt arbeid, og at det derfor vil være lite hensiktsmessig med en for stor grad 143 

av overlapp i arbeidet studenten gjør i henhold til sitt studieprogram på bachelor- og 144 

masternivå og forskerlinjen. Det er videre også en viktig presisering at arbeidet 145 

studenten gjør på forskerlinjen skal knyttes til en senere doktorgrad, og kan derfor ikke 146 

gi uttelling i studiepoeng for mastergraden. 147 

 148 

Det fremstår også for saksbehandler at det fortsatt gjenstår en del behov for 149 

avklaringer rundt det økonomiske aspektet rundt forskerlinjer, sett fra både 150 

studentenes, fakultetenes og NTNUs standpunkt. Det er viktig, som arbeidsgruppen 151 

presiserer, at økonomiske bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet ligger tydelig 152 

som grunnlag for en eventuell utvidelse av forskerlinjer på NTNU. Videre må også de 153 

enkelte fakultetene få mulighet for å organisere og drifte forskerlinjene på en måte som 154 

også oppfattes som økonomisk hensiktsmessig ut fra sine særskilte behov og lokale 155 

forhold. Her mener saksbehandler at arbeidsgruppen har vært noe ensidig i sine 156 

eksempler i rapporten, og generelt sett for overordnet. Dette må følges opp i det videre 157 

arbeidet med forskelinjene.  158 

 159 

Studentrepresentanter må også inkluderes i det videre arbeidet for å kunne gi et tydelig 160 

svar på om den økonomiske situasjonen for en student ved forskerlinjen er holdbar. 161 

Saksbehandler opplever at arbeidsgruppen i for liten grad redegjør for forhold knyttet 162 

til støtte fra Lånekassen under forskerlinjen. På medisinstudienes side om finansiering 163 

for forskerlinjen fremstår det for saksbehandler at støtteberettigelse fra Lånekassen 164 

forekommer samtidig som at medisinstudentene får stipend, og at studiet også her 165 

utvides med ett år utover det vanlige medisinstudiet. Inntrykket fra arbeidsgruppens 166 

rapport er derimot at når forskerlinjen medfører en års forlengelse vil dette ikke 167 

innebære noen støtte fra Lånekassen for dette året, og at studenten her er avhengig 168 

av stipend fra Kunnskapsdepartementet via Forskningsrådet.  169 

 170 

I videre arbeid med forskerlinjene må NTNU gjøre klart rede for hvilken økonomisk 171 

situasjon en ser for seg for studenten under studier med forskerlinje, og gi 172 
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studentrepresentanter muligheten for å komme med innspill på om den oppleves som 173 

hensiktsmessig. Dette må innebære en mer tydelig og nyansert fremstilling enn det 174 

som foreløpig er tilgjengelig. Mange studenter i Norge er allerede i en presset 175 

økonomisk situasjon ved vanlige studier, og det fremstår for saksbehandler som viktig 176 

å bidra med trygge økonomiske rammer ved forskerlinjen for å sikre rekrutteringen og 177 

omdømmet. 178 

 179 

Saksbehandler ønsker også å løfte perspektivet på forskerlinjer som elitestudier. 180 

Saksbehandlers inntrykk er at forskerlinjer ikke tiltenkt å være eller bli elitestudier. 181 

Saksbehandler forstår at dette kan være en betegnelse noen kan synes passer til 182 

forskerlinjer, da bare et fåtall studenter vil få plass og opptak vil være beroende på 183 

gode karakterer og høy faglig kvalitet. Det er likevel tydelig for saksbehandler at 184 

hensikten ikke er å skape krevende studieprogram eller studieløp bare for syns skyld, 185 

men heller å gi allerede motiverte og forskningsinteresserte studenter en mulighet for 186 

å kobles tidlig til forskningsmiljøene innen sine fagfelt. Det er også tydelig for 187 

saksbehandler at det er ønskelig at finansieringen av forskerlinjene skal skje ved 188 

tilførsel av ekstra midler fra Kunnskapsdepartementet og ikke gå på bekostning av 189 

ressursene til de eksisterende studieprogrammene på bachelor- og masternivå. 190 

 191 

Det fremstår heller ikke for saksbehandler som at forskerlinjene vil være mer 192 

adgangsbegrensede enn det gjeldende doktorgradsstudiet. Man vil riktignok få et 193 

vitnemål som attesterer for fullført grad med forskerlinje, men saksbehandler tror det 194 

er lite sannsynlig at studenter velger forskerlinjen med den hensikt å bare oppnå et 195 

slikt vitnemål uten å gå videre til doktorgradsutdanning. 196 

 197 

Saksbehandler ønsker også å kommentere arbeidsgruppen sin anbefaling rundt 198 

oppstart av forskerlinjer ved et mindre antall fakultet. Som tidligere nevnt i sakspapiret 199 

tror saksbehandler at forskerlinjene i stor grad er avhengige av etableringen av god 200 

lokal praksis for å lykkes. Dette innebærer også at man burde vurdere nøye hvilke 201 

fakulteter som skal delta i eventuelle pilotprosjekter, også basert på en vurdering av 202 

hvordan overføringsverdien av pilotprosjektene er mellom de ulike fakultetene. Dette 203 

baserer seg på både forskjeller i forskningsmetodikk og arbeidsmåter innenfor ulike 204 

fagområder, men også på forskjellige strukturer og omfang på de lokale 205 

doktorgradsprogrammene.  206 

 207 

Saksbehandlers innstilling 208 

Studenttinget NTNU mener… 209 

• At forskerlinjer vil kunne være et hensiktsmessig tiltak for å øke rekrutteringen 210 

til egen vitenskapelig stab, og utdanne flere kandidater med doktorgrad. 211 

• At NTNU må prioritere studentmedvirkning i de videre prosessene med 212 

implementering av forskerlinjer, både sentralt og lokalt på fakultetene. 213 

• At NTNU må anerkjenne viktigheten av studentenes økonomiske situasjon, og 214 

arbeide for at videre arbeid med forskerlinjer fokuserer på gode økonomiske 215 

vilkår for studentene. 216 

• At videre utredninger og implementeringer av forskerlinjepiloter gjøres med 217 

fokus på å dekke bredden av NTNUs fagprofil.  218 

• Studenttinget er positive til opprettelse av forskerlinjer på NTNU som et 219 

supplement til eksisterende linjer. 220 
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Møtedato: 22.10.20 Saksbehandler: Tom André Helvig 

_______________________________________________________________________ 

 

STi-sak 28/20  Endring av arbeidsinstruks for FUI-representanter 

_______________________________________________________________________ 

Vedlegg 

Vedlegg 1 – Nåværende arbeidsinstruks for FUI 
Vedlegg 2 – Ny instruks FUI  

Forkortelser 

STI- Studenttinget 
FUI - Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen 
FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen 
FUL - Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorudanningene 
SR-ING – Studentråd Ingeniør 
_______________________________________________________________________ 

Bakgrunn for saken 1 

Det har blitt brukt en stillingsinstruks fra 2019 som ikke har blitt vedtatt i STI, og ikke 2 

står i samspill til stillingsinstruksen som ble vedtatt i 2017. Endringene gjør 3 

arbeidsinstruksen mer konkret på hva man skal bruke tiden til som representant i 4 

FUI. Det har også blitt opprettet en ny stilling som representant i Trondheim siden 5 

stillingsinstruksen ble vedtatt i 2017.  6 

 7 

Det blir valgt fire kandidater til FUI tre på våren, og en på høsten. Det er ønskelig å 8 

endre når en av representantene blir valg, slik det blir valg to representanter samtidig 9 

på hvert semester.  10 

 11 

Ved sak 44-17 ble stillingsinstruksene for FUS, FUL revidert sammen i 2017, og 12 

stillingsinstruksen til FUI ble opprettet.  hvor prorektor hadde kommet med en 13 

bestilling om å samkjøre arbeidsinstruksene for å få en form for “beste praksis” på 14 

studentmedvirkning. Stillingsinstruksen for FUI vill være litt annerledes siden det er 15 

på forskjellige studiebyer. 16 

 17 

SR-ING er et samla fora for studentrådene med utdanningene bacheloringeniør, FUI 18 

representantene arrangerer formøter for å få innspill for sakene til FUI. Dette er en 19 

viktig arbeidsoppgave for representantene i FUI. 20 

 21 



2 

 

 

  

 

Endringene ble tatt opp under allmøte for SR-ING, og det var gitt godkjenning til å ta 22 

endringene opp til Studenttinget.  23 

 24 

 25 

Saksbehandlers vurdering 26 

 27 

Endringen av valg av representanter vil skape mer kontinuitet, og kunnskap 28 

overføring til nye representanter, og gjøre at SR-ING kan gjøre en bedre jobb.  29 

 30 

Endringene av arbeidsoppgavene har blitt skrevet slik de er for det meste like med 31 

FUS, og FUL, men tar til betraktning at FUI er fordelt på tre studiebyer. 32 

 33 

Endringene i den nye arbeidsinstruksen er markert i rødt i vedlegg 2. 34 

 35 

Saksbehandlers innstilling 36 

Studenttinget vedtar arbeidsinstruks for FUI med de endringer som kommer frem 37 

under møtet.  38 



 

Ny arbeidsinstruks per 22.10.2020 1 

 2 
 3 
Arbeidsinstruks for FUI-representantene 4 
 5 
Studentrepresentantene i FUI skal ivareta ingeniørstudentene sine interesser i 6 
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen. Det sitter fire studentrepresentanter i 7 
FUI hvorav to har studiested Trondheim, en har studiested Ålesund og en har 8 
studiested Gjøvik. Representanten fra Gjøvik samt en representant fra Trondheim blir 9 
valgt på våren og innehar stillingen for et studieår. Andre representanten fra 10 
Trondheim samt representanten fra Ålesund blir valgt på høsten og innehar stillingen 11 
for et kalenderår. Representantene jobber sammen og tilstreber å møtes digitalt 12 
sammen med konsulenten på regelmessige intervaller. Representantene er selv 13 
ansvarlig for å fordele arbeidsoppgaver ut ifra studiested, studiesituasjon og 14 
timeplan. 15 
 16 
Arbeidsoppgaver: 17 

- Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUI. 18 
- Representere ingeniørstudentenes meninger i FUI både under og utenom 19 

møtene. 20 
- Arrangere formøter med studentrådet for ingeniørutdanningen (SR-ING) sine 21 

medlemmer i egen studieby. 22 
- Delta på Studenttingsmøter/Studentparlamentsmøter når saker som angår 23 

ingeniørstudentene behandles. 24 
- Ta initiativ i saker som opptar ingeniørstudentene. 25 
- Strekke seg til å delta på Studenttingsseminar og studentrådsseminar. 26 
- Være ressurspersoner for studentdemokratiet. 27 

- Være ledere for SR-ING. 28 
- Arrangere allmøte for SR-ING i Trondheim, Gjøvik og Ålesund ved valg av nye 29 

representanter. 30 
I tillegg er det ønskelig at en av representantene fra Trondheim deltar på: 31 
- Formøter til universitetsstyret, formøter til utdanningsutvalget og FTV-forum 32 

når saker som angår ingeniørstudentene behandles. 33 
 34 



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 7 

én på høsten. Representantene jobber sammen og tilstreber kontortid to timer i uka. 8 

De 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 



 

15.10.2020  

 

 
  

Møtedato: 22.10.19 Sakshandsamar: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 29/20 Innstilling på studenter til skikketheitsnemnda 
_______________________________________________________________________ 
 
Les meir 
Forskrift om skikketheit 
Skikketheitsvurdering ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saka
Fleire utdanningar ved NTNU skal, etter forskrift om skikkethetsvurdering i høyere 1 

utdanning, vurdere om studentane er skikka til å utøve yrket dei utdannar seg til. 2 

Dette gjeld mellom anna helse- og lærarutdanningane. Korleis vurderinga skal bli 3 

gjort står det meir om i forskrifta og på Innsida.  4 

 5 

Det er styret sjølv som oppnemner medlemma i skikketheitsnemnda. Det skal vere to 6 

studentar, som kvar er oppnemnt for eitt år. Dei andre medlemma er oppnemnt for 7 

tre år, og skal omfatte både interne og eksterne einingar. 8 

 9 

Sakshandsamaren si vurdering 10 

Studenttinget NTNU innstiller studentmedlem til styret, som gjennomfører 11 

oppnemninga. Alle studentar ved utdanningar som er omfatta av 12 

skikketheitsvurdering kan stille til val. 13 

 14 

Vervet har funksjonstid frå 1.1.2021 til 31.12.2021. Dei to representantane vil erstatte 15 

Anders Hagen Jarmund og Maria Louise Høigaard som begge har funksjonstid til 16 

31.12.2020. 17 

 18 

Studenttinget har tidlegare fått førespurnad om å innstille to kandidatar av kvart 19 

kjønn, i prioritert rekkefølge. Vervet er honorert for møtetid og møteførebuing. Det er 20 

ikkje mogleg å oppnemnde vara, men Studenttinget kan foreslå ytterlegare to 21 

kandidatar i tilfelle noko skjer i løpet av det kommande året.   22 

 23 

Arbeidsutvalet si innstilling 24 

Arbeidsutvalet innstiller ikkje i personval. 25 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/skikkethetsvurdering
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