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Hvilket verv stiller du til? Internasjonalt ansvarlig 

Hvorfor vil du stille til dette vervet? 

Jeg stiller som internasjonalt ansvarlig i arbeidsutvalget da jeg etter totalt 3 år, 1.5 år som 

vara, og 1.5 år som fast i studenttinget fått mersmak for studentpolitikk. Jeg stiller da til 

internasjonalt ansvarlig fordi jeg har ett stort ønske om å være med å fremme studenttingets 

politikk på en god og fornuftig måte. Min motivasjon for at jeg stiller til vervet som 

internasjonalt ansvarlig er fordi jeg synes vervet høres spennende, lærerikt og utfordrende 

ut.  

Jeg går 3. året teknologidesign og ledelse på Gjøvik, hvor jeg igjennom studietiden har vært 

innom nesten alt av verv som eksisterer. Blant annet så har jeg sittet ett år som Styreleder 

på studenthuset Gjøvik, hvor jeg har fått gleden av å jobbe sammen med internasjonale 

studenter. Dette er erfaring som jeg har satt mye pris på igjennom studietiden, og slik jeg 

opplever det, er det veldig få internasjonal studenter som får denne samme erfaringen og 

gleden. Dette mener jeg er synd både på vegne av studentene som kommer hit på 

utveksling, men samtidig så er det veldig synd for alle studentene på NTNU. Ved siden av å 

jobbe med internasjonalisering, og fremming av studenttinget sin politikk er dette en kultur 

som jeg har ett sterkt ønske om å endre iløpet av året som internasjonalt ansvarlig. Da jeg 

mener frivillighetskulturen på NTNU, er en av de kuleste tingene som finnes.  

Mitt aller største ønske hvis jeg blir valgt, er at når vervet er over så kan jeg holde hodet 

hevet og si «Jeg har representert studenttingets politikk på en bra måte, jeg har gjort en 

forskjell, jeg har gjort noe bra for studentmassen»  

Jeg stiller med intensjonen om å utføre vervet som internasjonalt ansvarlig med 

arbeidssted i Gjøvik 

Det at jeg stiller med intensjon om å ha arbeidssted i gjøvik er noe jeg ønsker å gjøre veldig 

klart for studenttinget. Utifra arbeidsinnstruksen så mener jeg at å ha arbeidssted i Gjøvik vil 

være en styrke for studenttinget, som vil føre til nye innfallsvinkler, friske tanker, og andre 

meninger på aktuelle problemstillinger. 

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

Engasjert 

Lærevillig 

Pliktoppfyllende 


