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Arbeidsprogram for Studenttinget 2021 1 
 2 

Internasjonalisering  3 
 4 
Det er ingen tvil om at COVID-19 påvirker internasjonaliseringen av NTNU. I 2020 5 
ble internasjonal studentmobilitet kraftig begrenset, og dette kommer også til å være 6 
gjeldende i store deler av 2021. 7 
 8 
Med bakgrunn i dette er det viktigere nå enn noen gang at internasjonalisering forblir 9 
et fokus- og utviklingsområde for NTNU. Utvekslingstilbudet må styrkes og 10 
tilrettelegges av fakultetene for de ulike studentgruppenes behov, med et spesielt 11 
fokus på å få opp tallene for inn- og utveksling etter pandemien. For at NTNU skal nå 12 
sitt mål om å bli mer mangfoldig og inkluderende må internasjonale studenter 13 
integreres bedre i studentvirksomheten. Både i studiene og i studentfrivilligheten, 14 
samt få tilbud om norsk språkopplæring. NTNU må videreutvikle gode prosesser 15 
knyttet til ambisjonene i mobilitetsmeldingen fra Stortinget, som vil stå sentralt for 16 
arbeidet med internasjonal studentmobilitet i årene fremover.  17 
 18 
Studenttinget NTNU skal... 19 

• Arbeide for at informasjon om utveksling og reiserestriksjoner er oppdatert, 20 
tydelig og lett tilgjengelig 21 

• Arbeide for at NTNU er forberedt ved større hendelser for utvekslende 22 
studenter gjennom gode beredskapsplaner 23 

• Arbeide for at NTNU videreutvikler gode prosesser rundt stortingsmeldingen 24 
om internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning. 25 

• Arbeide for at internasjonale studenter blir ivaretatt og inkludert i NTNUs 26 
virksomhet og studentfrivilligheten 27 

• Arbeide for at alle internasjonale studenter får tilbud om norskkurs 28 
• Arbeide for at NTNU utformer et godt rammeverk for godkjenning, oppfølging 29 

og informasjon ved utveksling for alle fakultet ved NTNU 30 
 31 
 32 

Læringsmiljø 33 
 34 
Læringsmiljøet er de fysiske, psykososiale, pedagogiske, organisatoriske og digitale 35 
forholdene som påvirker den enkelte studentens studiesituasjon. Et godt læringsmiljø 36 
er en forutsetning for kvalitet i utdanningen og trivsel i studiehverdagen. 37 
Læringsmiljøet skal legge til rette for studentens faglige og sosiale utvikling samt 38 
skape trygge og forutsigbare rammer for en god studenttilværelse, uavhengig av 39 
funksjonsevne, studieby og campus. 40 
 41 
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Koronapandemien har i stor grad preget studiehverdagen det siste året og vil 42 
fortsette å påvirke oss i år. Dette har ført til store utfordringer med å sikre et forsvarlig 43 
læringsmiljø for studentene og det er viktig at NTNU tar grep for å bedre dette. 44 
 45 
Studenttinget NTNU skal... 46 

• Arbeide for at studenter får et bedre psykososialt miljø gjennom velferdsmidler 47 
til sosial aktivitet 48 

• Arbeide for at studenter kan benytte campus til både faglig og sosial aktivitet, 49 
innenfor smittevernstiltakene 50 

• Følge opp at studentene informeres om NTNUs varslingssystem og at dette 51 
fungerer slik det skal 52 

• Arbeide for at studentmiljø som påvirkes av bygge- og flytteprosesser sikres et 53 
godt læringsmiljø gjennom hele prosessen 54 

• Arbeide for at Blackboard Ally aktivt blir tatt i bruk for å sikre universell 55 
utforming av digitale læremidler 56 

• Arbeide for at NTNU skal ha tilstrekkelig med audiovisuelt utstyr med 57 
tilfredsstillende kvalitet til å streame undervisning 58 

• Arbeide for å styrke likestilling og mangfold blant studenter og ansatte 59 
 60 

Utdanning 61 
 62 
NTNUs utdanningstilbud skal være forskningsnært og forskningsbasert, samt 63 
formidlet i tråd med god pedagogisk praksis. I tillegg til å basere utdanningen på det 64 
fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap, skal det legges til 65 
rette for høy grad av nytekning og refleksjon. Studentene skal enkelt ha mulighet til å 66 
inkludere tverrfaglighet og bærekraft i sitt studieløp, samt medvirke i 67 
kvalitetssikringsprosesser. Gjennomgangen av kvalitetssikringssystemet skal sikre et 68 
enkelt og velfungerende referansegruppesystem. 69 
 70 
Under pandemien ønsker Studenttinget å legge et særskilt fokus på utfordringer i 71 
møte med en mer digitalisert studiehverdag. NTNU skal være ledende på utvikling og 72 
videreutvikling av digitale ressurser og verktøy, som bidrar til en mer brukervennlig 73 
og effektiv studiehverdag. Som flerbyuniversitet må NTNU også sørge for et tett 74 
samarbeid på tvers av campus, med særskilt fokus på likeverdig studentmedvirkning 75 
og kvalitetssikring. 76 
  77 
Studenttinget NTNU skal... 78 

• Arbeide for at NTNU skal videreutvikle og evaluere referansegruppesystemet  79 

• Arbeide for at undervisningsledere og ansatte innehar høy grad av 80 
kompetanse innenfor digitale verktøy og hjelpemidler 81 

• Arbeide for en rettferdig og engasjerende gjennomføring av digital 82 
undervisning og digitale vurderinger, med økt fokus på studentaktiv digital 83 
læring, samt bruk av alternative undervisnings- og vurderingsformer 84 

• Arbeide for at NTNU tar med seg erfaringene fra pandemien videre i arbeidet 85 
med utdanningspolitiske saker 86 

• Arbeide for at NTNUs studieportefølje gjenspeiler FNs bærekraftsmål i faglig 87 
innhold, og sikrer bærekraftig uteksaminering av kandidater 88 



 
 
 

  

• Arbeide for at NTNU styrker sin tverrfaglige utdanning ved å gjøre sine fag 89 
mer tilgjengelige uavhengig av studentenes fagtilhørighet og progresjon, for 90 
økt variasjon i studiemuligheter, uten at kvaliteten i utdanningen svekkes for 91 
hver enkelt student 92 

• Arbeide for at NTNU tilrettelegger for at ansatte kan bruke tid til å lære seg å 93 
ta i bruk nye undervisningsformer og vurderingsmetoder 94 

• Arbeide for at arbeidsmengden til alle studieprogram gjennomgås og 95 
koordineres. 96 

 97 

 98 
 99 
Campus 100 
 101 
I de kommende årene skal det bygges nytt og bygges om på store deler av NTNUs 102 
campus. Det foregår campusutvikling i alle tre byene, med særlig trykk ved NTNU 103 
Trondheim som skal samles rundt Gløshaugenplatået. Framtidens campus må 104 
oppfylle arealbehov for både studenter og ansatte, både når det gjelder faglig og 105 
sosial aktivitet. Samtidig må bygningsmassen være fleksibel nok for framtidens 106 
behov og utvikling av virksomhet. Studentfrivilligheten står sentralt i arbeidet med å 107 
skape faglige og sosiale arenaer, og bidrar til økt trivsel og tilhørighet blant 108 
studentene. Frivilligheten trenger egnede lokaler - dette må NTNU sørge for. 109 
Byggeprosessen må ikke gå på bekostning av studentenes læring og aktiviteter, og 110 
NTNU må gå aktivt inn for å opprettholde et godt læringsmiljø gjennom hele 111 
prosessen. 112 
 113 
Studenttinget NTNU skal... 114 

• Arbeide for at beslutningene som blir tatt i forbindelse med campusutvikling 115 
legger til rette for fremtidig vekst og utvikling, og at studenter er involvert 116 
gjennom hele prosessen 117 

• Arbeide for at studentfrivillighet, studentvelferd og studentdemokrati får 118 
tilstrekkelig med arealer tilpasset deres virksomhet og får disponere disse fritt 119 

• Arbeide for å øke dekningen av studentarbeidsplasser, inkludert sørge for at 120 
arealtildelingsprinsippet følges 121 

• Arbeide for at studentforeninger som mister sine arealer som følge av 122 
flytteprosesser får erstattet disse med like gode eller bedre arealer vurdert 123 
etter studentenes egne behov 124 

• Arbeide for at studentene føler tilhørighet til campus ved at NTNU oppretter 125 
egne studentarealer i nærheten av deres fagmiljø 126 

• Arbeide for en utbedring av resirkuleringsmuligheter og avfallshåndtering på 127 
campus 128 

• Arbeide for at alle nye campusbygg skal ha ZEB – COM standard 129 
• Arbeide for en aktiv, levende og døgnåpen campus i alle studiebyer 130 

• Arbeide for å beholde og etablere læringsarealer som tilrettelegger for 131 
samarbeid mellom studenter 132 

133 



 
 
 

  

Organisasjon og synlighet 134 
Som følge av fusjonen ble det i 2016 foretatt omstruktureringer av 135 
studentdemokratiet ved NTNU. En del av dette var at Studenttingets arbeidsutvalg og 136 
ledergruppe ble endret, og Studenttinget NTNU vedtok at ordningen skulle evalueres 137 
etter en viss tid. I 2019 ble det påbegynt et arbeid med dette og satt ned en ekstern 138 
arbeidsgruppe som i 2020 avla sin rapport. Ledergruppa 2020 hadde flere 139 
organisasjonsworkshops hvor de diskuterte resultatene fra rapporten. Studenttinget 140 
2021 ønsker som et resultat av dette å se på mulige endringer av ledergruppens 141 
struktur basert på rapporten, egne vurderinger og vurderingene til tidligere 142 
arbeidsutvalg. 143 
 144 
Samtidig ser vi at valgoppslutningen og Studenttingets generelle synlighet ikke er 145 
god nok. Koronapandemien har gjort dette enda vanskeligere. For å snu denne 146 
trenden må man jobbe kontinuerlig gjennom hele året for å synliggjøre 147 
studentdemokratiet og bevisstgjøre studentene ved NTNU på deres muligheter for 148 
medvirkning. Større deler av studentmassen må inkluderes i debatten, og vi må 149 
kommunisere hva vi jobber med og våre gjennomslag.  150 
 151 
Studenttinget NTNU skal... 152 

• Revidere ledergruppens sammensetning med resultatene i rapporten til den 153 
eksterne arbeidsgruppen som grunnlag 154 

• Revidere valgstyrets mandat og sammensetning 155 
• Arbeide for at virksomheten til Studenttinget og dets samarbeidsorganer følger 156 

FNs bærekraftsmål, og at NTNU gjennomfører Miljøutviklingsplan 2020-2030 157 
• Synliggjøre arbeidet til studentdemokratiet og våre samarbeidspartnere, og 158 

engasjere studentmassen til debatt i media, på sosiale media og på campus 159 
og i andre relevante fora  160 

• Videreutvikle Studenttingets grafiske profil og profileringsmaterialer, samtidig 161 
som en arbeider for mer konsekvent og helhetlig bruk av eksisterende grafisk 162 
profil 163 

• Revidere promoteringsstrategien og starte med aktiv bruk av egen plan for 164 
publisering i sosiale media og på nettsidene studenttinget.no og 165 
studentvalget.no 166 

• Arbeide for at NTNU-studenter skal få gratis tilgang til lokalaviser i sin studieby 167 


