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Hvilket verv stiller du til? Fagpolitisk ansvarlig 

 

Hvorfor vil du stille til dette vervet? 

Jeg stiller til fagpolitisk ansvarlig i Studenttinget fordi jeg har stor interesse for NTNUs to 
hovedoppgaver; utdanning og forskning. Som fagpolitisk ansvarlig ønsker jeg å sørge for at 
Studenttingets politikk innen utdanning og forskning blir realisert. Jeg ønsker å jobbe for å 
bedre undervisningen og kvaliteten i utdanningene her på NTNU. Jeg ønsker større fokus på 
og bruk av forskningsbaserte undervisningsmetoder for at studentene skal få høyest mulig 
utbytte av undervisningen som tilbys. Jeg vil også bidra til å jobbe for at 
kvalitetssikringssystemet skal fungere hensiktsmessig på alle NTNUs fagområder og 
campus. 

Pandemien har preget store deler av 2020 og vil nok også være med å prege store deler av 
2021. Nye undervisnings- og vurderingsmetoder har blitt tatt i bruk med varierende hell. Jeg 
ønsker at NTNU skal bruke erfaringene fra bruk av digitale hjelpemidler til å gjøre våres 
utdanninger enda bedre i fremtiden. Jeg er sikker på at pandemien vil gå over, men tror ikke 
at undervisningen ved NTNU vil gå tilbake til slik den var før. Det er derfor viktig at 
studentene er en aktiv deltaker i debatten om fremtidens undervisningsmetoder. Jeg ønsker 
å være pådriver til at Studenttinget har en tydelig rolle her og jeg vil bidra til at Studenttinget 
2021 skal vedta politikk som sikrer god utdanning ved NTNU i årene som kommer.  

Jeg har tidligere erfaring som tillitsvalgt på klasse-, program-, institutt- og fakultetsnivå. Jeg 
ble supplert inn som vara i Studenttinget 2020 i mars og har nå blitt valgt inn i Studenttinget 
2021. Jeg har også engasjert meg nasjonalt ved å være med på landsmøte til Norsk 
studentorganisasjon i høst og har også vært en del av et eksternt evalueringspanel for 
evaluering av alle studieprogrammene ved et fakultet på NMBU. Jeg har gjennom mine verv 
og erfaringer de siste 4 årene som student fått mulighet til å bedre utdanningen ved NTNU 
sammen med resten av studentdemokratiet. Jeg har, med andre ord, erfaring som gjør meg 
godt rustet for å være fagpolitisk ansvarlig i Studenttinget. Jeg håper på deres tillit til å bruke 
det neste året på å jobbe med utdanningskvalitet og forskningspolitikk for studentene ved 
NTNU. Sammen skal vi jobbe mot NTNUs visjon; kunnskap for en bedre verden. Godt valg!  

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

- Engasjert – brenner for studentdemokratiet og studentmedvirkning på alle nivå. 
- Interesse – for å bedre NTNU som forsknings- og utdanningsinstitusjon.  
- Erfaring – innenfor studentdemokratiet og kontakt med ledelsen på ulike nivåer på 

NTNU.  


