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Hvilket verv stiller du til? Internasjonalt ansvarlig  

Hvorfor vil du stille til dette vervet?  

 

Jeg stiller som internasjonalt ansvarlig i Studenttingets 
arbeidsutvalg fordi jeg vil bidra til å forbedre det internasjonale tilbudet ved NTNU. Jeg har 
også relevant internasjonal erfaring, har vært engasjert i flere frivillige verv gjennom 
studietiden og har en egnet faglig kompetanse for vervet. 

Jeg har en bachelorgrad i statsvitenskap, og går nå siste året på en bachelorgrad i historie. I 
løpet av studietiden min i Trondheim har jeg hatt flere frivillige verv. Blant annet har jeg vært 
nyhetsjournalist, debattredaktør og desker i studentavisa Under Dusken. Jeg har også hatt verv 
i ISFiT, og for tiden er jeg med i Kulturutvalget ved Studentersamfundet i Trondhjem. 
Fjoråret tilbragte jeg i utlandet, først på språkkurs i Frankrike, og deretter som 
studentpraktikant i Wien for Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa. Jeg ønsker 
å bruke det jeg har lært gjennom studier, verv og praktikantstilling på å forbedre og 
videreutvikle internasjonaliseringen og studentmobiliteten ved NTNU.  

Det blir stadig viktigere for studenter å kunne vise til internasjonal erfaring. Derfor er det 
desto mer viktig at NTNU legger til rette for dette ved hjelp av gode pakkeløsninger og 
avtaler med andre universiteter. Det er viktig at disse løsningene inkluderer alle 
studieretninger ved NTNU, slik at alle får muligheten til å opparbeide seg internasjonal 
erfaring. For at universitetet skal kunne bidra best mulig til kompetanseoverføring på tvers av 
landegrenser, må flere NTNU-studenter dra på utveksling, men man må også tiltrekke flere 
utvekslingsstudenter til NTNU. Dermed må det utarbeides tiltrekkende pakkeløsninger og 
muligheter for internasjonale studenter også her i Norge. Internasjonalisering er en av de 
viktigste satsningsområdene til universitetet når det kommer til kompetanseutvikling. 

Den pågående pandemien har satt en stopper for utviklingsplanene til flere studenter, samtidig 
som internasjonale studenter i Norge ikke får ikke samme tilbud som tidligere. Derfor er det 
viktigere nå enn noen gang at NTNU fokuserer på å ivareta interessene til internasjonale 
studenter, så vel som å rette fokus på utvikling av alternativer til utveksling under pandemien. 
Dette er noe jeg vil jobbe hardt for om jeg blir valgt som internasjonalt ansvarlig. 

I og med at jeg ikke har noen tidligere erfaring fra studentpolitikken, blir Studenttingets 
arbeidsutvalg noe nytt og spennende for meg. Stillingen som internasjonalt ansvarlig passer 
meg godt, og jeg er svært motivert til å jobbe hardt og lære om hvordan studentpolitikken til 
NTNU utformes og gjennomføres. 

Godt valg! 

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

 
 



-Motivert: Jeg er motivert til å sette meg inn i studentpolitikken og bidra så godt jeg kan til 
studentmedvirkning og internasjonalisering på NTNU.  

-Handlekraftig: Jeg tar tak når det trengs, og gjør det som skal til for å få gjennom mine mål. 

- Fleksibel: Jeg er tilpasningsdyktig, ikke redd for endring, setter pris på tilbakemeldinger og 
trives godt med samarbeid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


