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Møtedato: 06.05.2021 Saksbehandler: Anna Juell Johnsen  

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 17/21 Workshop – Revidering av Internasjonal Plattform  
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk naturvitenskapelige universitet  
Mobilitetsmeldingen – En verden av muligheter: Internasjonal studentmobilitet i høyere 

utdanning (Meld. St. 7 2020-2021) 
 
Vedlegg 
Internasjonal plattform fra 2018 
 
Mulig lesning  
Mobilitetsmeldingen 
NTNUs internasjonale handlingsplan 2018 – 2021 

 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Studenttinget vedtok i 2018 en internasjonal plattform som skulle sørge for helhetlig 1 

politikk rundt internasjonal studentmobilitet og internasjonalt universitetssamarbeid. 2 

Studenttinget har som mål å revidere sine plattformer ca. annethvert år, og det er nå 3 

ønskelig å revidere denne. Det har blitt igangsatt flere store prosesser innenfor 4 

internasjonalisering av høyere utdanning siden 2018. Blant annet har regjeringen 5 

kommet med ambisiøse mål rundt internasjonal studentmobilitet i 6 

mobilitetsmeldingen, universetsalliansen ENHANCE som NTNU er en del av har 7 

begynt å ta form, og det er nedsatt en arbeidsgruppe for revidering av NTNUs 8 

internasjonale utviklingsplan for 2022-2025. Etableringen av internasjonal plattform i 9 

2018 var i sammenheng med revisjonen av NTNUs internasjonale utviklingsplan for 10 

inneværende periode 2018-2021.  11 

 12 

Saksbehandlers vurdering 13 

Studenttinget vil få fremlagt forslag til revidert utgave av internasjonal plattform til 14 

høsten. Det er ønskelig med innspill og føringer til dette arbeidet, dermed får 15 

Studenttinget først mulighet til å gi innspill på saken i form av en workshop. Dere får 16 

fremlagt en liste med spørsmål, men har mulighet til å gi innspill utover dette og. 17 

Hvordan burde en slik plattform være, hva mangler og hva må vekk fra den forrige 18 

utgaven, hvor skal ambisjonsnivået ligge og hva den skal mene noe om er alle 19 

spørsmål vi må ta stilling til.   20 

 21 

https://studenttinget.no/wp-content/uploads/2018/03/Internasjonal-plattform.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20202021/id2779627/?ch=1
https://www.ntnu.no/internasjonal-handlingsplan
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Det er ønskelig at en plattform skal gi et bredt og helhetlig politikkgrunnlag på 22 

området uten å bli politisk låsende på uforventede måter. Detaljerte føringer på et 23 

underområde bør heller skje i form av et eget sakspapir.  24 

 25 

Det er tydelig at NTNU har stort forbedringspotensial på internasjonal 26 

studentmobilitet. Studenter rapporterer mye frustrasjon i møte med Internasjonal 27 

seksjon og rådgivere på de respektive instituttene. Treg saksbehandling, rot med fag 28 

og liten oversikt er gjengangere, og dette begrenser hvor mange studenter som 29 

reiser ut. Det er god grunn til å tro at disse administrative organene er 30 

underbemannet, og vil virke som en flaskehals inntil de tildeles flere ressurser. Alle 31 

problemene med internasjonal studentmobilitet bør ses i sammenheng med resten 32 

av organisasjonen, og alle ansatte må ta del i ansvaret. Saksbehandler ser det som 33 

hensiktsmessig at Studenttinget i diskusjonen har et helhetlig perspektiv på hvordan 34 

NTNU jobber med studentmobilitet, fremfor å kun se på rådgiverne på fakulteter og 35 

Internasjonal seksjon som er studentenes kontaktflate.  36 

 37 

Kort forklaring av enkelte begreper: 38 

 39 

Internasjonalisering:  40 

Innenfor høyere utdanning handler internasjonalisering om å integrere en 41 

internasjonal, interkulturell og global dimensjon i NTNU sine mål og organisasjonen i 42 

seg selv. Internasjonalisering for NTNU innebærer dermed både utveksling, 43 

innveksling, samarbeidsavtaler, allianser, profilering og mye mer.  44 

 45 

Opt-out prinsippet:  46 

Betyr at utveksling vil ligge som en del av studieplanen, og vil være noe man aktivt 47 

må melde seg av. Opt-out betyr ikke at utvekslingen vil bli obligatorisk, men heller at 48 

det er et alternativ som naturlig legges til rette for i studieplanen, og som man 49 

dermed også blir nødt til å ta stilling til.  50 

 51 

Rammeplanstyrte utdanninger 52 

At et studieløp er rammeplanstyrt vil si at meste av strukturen til studiet er bestemt på 53 

nasjonalt nivå, og legger dermed klare føringer for hvordan hvert enkelt universitet 54 

skal legge opp utdanningsløpet. Baktanken er at utdanningen skal være lik uansett 55 

hvor du tar den i Norge, og sier f.eks. noe om hvor mye praksis man skal ha. 56 

Utdanninger innenfor læreryrket, psykologi, medisin og sykepleie er rammeplanstyrte 57 

utdanninger. Flere opplever at rammeplanstyring kan gå utover mulighetene for 58 

utveksling når rammene på studieløpet er såpass satt.  59 

 60 

Arbeidsutvalgets innstilling 61 

Studenttinget diskuterer blant annet følgende spørsmål.  62 
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Spørsmål til workshop om internasjonal plattform:  63 

Tema 1: Utveksling 64 

1. Hva burde studenter kunne kreve av NTNU når det kommer til utveksling? Hvordan 65 

kan NTNU forbedre dette? 66 

2. Burde NTNU åpne for kortere utvekslingsopphold på eksempelvis 1-2 måneder?  67 

3. Er dagens tilbud om utveksling for rammeplanstyrte utdanninger godt nok 68 

tilrettelagt? 69 

4. Burde NTNU foreta en storstilt omstilling hvor alle studenter har utveksling som en 70 

del av sitt utdanningsløp med innføring av opt-out prinsippet?  71 

 72 

Tema 2: Innveksling  73 

5. Er NTNU og studiebyene gode nok på å inkludere innvekslende studenter i sosiale 74 

tilbud og aktiviteter utenom det rent faglige? Hvordan kan dette forbedres? 75 

6. Burde alle innvekslende studenter få tilbud om norsk språkkurs fra NTNU? 76 

7. Burde innvekslende studenter gjennomføre obligatoriske språkkurs i norsk 77 

 78 

Tema 3: Internasjonalisering  79 

8. Hva burde være NTNUs målsetninger med internasjonalisering? Hvorfor? 80 

9. Om man ser vekk fra pandemien, hva er de største problemene for NTNU rundt 81 

internasjonalisering nå? 82 



 

Internasjonal plattform 1 

 2 

I akademia er internasjonalt samarbeid en forutsetning for den globale 3 

kunnskapsutviklingen, og for å sikre kvalitet i norsk høyere utdanning. Studenttinget mener 4 

at internasjonalisering og studentmobilitet gir nye muligheter for kunnskap- og 5 

kulturutveksling, samtidig som at det bidrar til mangfold i studentenes studiehverdag. 6 

Studentmobilitet sikrer studentenes mulighet til å tilegne seg ny kompetanse, erfaring og 7 

kunnskap som de ellers ikke ville fått ved NTNU. 8 

 9 

NTNU har studieprogram av høy kvalitet som tiltrekker seg de beste studentene. 10 

Internasjonalisering er nødvendig for å gjøre de beste enda bedre. Internasjonalt samarbeid 11 

og internasjonale perspektiver er en forutsetning for å håndtere de globale 12 

samfunnsutfordringene. 13 

 14 

Studenttinget forventer at NTNU tar et større ansvar når det kommer til inkludering av 15 

internasjonale studenter. NTNU skal møte innvekslingsstudenter med inkludering og 16 

respekt.  17 

 18 

Studentmobilitet og inkludering 19 

For å gjøre utveksling enklere og mer attraktivt mener Studenttinget at NTNU skal opprette 20 

pakkeløsninger for utveksling med samarbeidende utdanningsinstitusjoner. NTNU skal også 21 

være mer fleksible ved godkjenning av fagplaner ovenfor studenter som reiser utenom 22 

samarbeidsavtaler. Studenter som drar på utveksling skal tilegne seg samme faglige utbytte  23 

gjennom nye tilnærminger av kunnskap og perspektiver. Utvekslingsopphold kortere enn tre 24 

måneder skal telle i en egen statistikk og bør gi noen grad av uttelling i 25 

finansieringssystemet 26 

 27 

Internasjonal seksjon er et kompetansesenter som primært tilbyr tjenester for studenter 28 

som vil utveksle fra NTNU og studenter som innveksler til NTNU. Internasjonal seksjon må 29 

styrke sin kompetanse innenfor veiledning av studieveiledere for å sikre at alle fakultet og 30 

institutt har god kunnskap om hvordan deres studenter kan dra på utveksling. Internasjonal 31 



 

seksjon skal jobbe for at det blir opprettet nye samarbeidsavtaler over hele verden og at 32 

eksisterende samarbeidsavtaler jevnlig blir revidert og kvalitetssikret.  33 

 34 

Internasjonal seksjon gjør en viktig jobb innenfor sosial og faglig inkludering av 35 

internasjonale studenter. Internasjonalt seksjon må være spesielt tilgjengelig ved 36 

semesterstart for innvekslingsstudenter, slik at de får tilstrekkelig informasjon om deres 37 

opphold i Norge og de sosiale aktivitetene som skjer på NTNU ved semesterstart. 38 

Internasjonal seksjon må samarbeide med studentfrivilligheten for å sikre at 39 

innvekslingsstudentene får like gode muligheter til å delta på sosiale aktiviteter som 40 

arrangeres av frivilligheten.  41 

 42 

For å sikre at studenter som kommer til NTNU blir integrert og inkludert, er det helt 43 

nødvendig at de har tilgang til samme informasjon som de nasjonale studentene. Derfor må 44 

all informasjon fra NTNU være tilgjengelig på norsk og engelsk. 45 

 46 

Faglig internasjonalisering 47 

Alle studietilbud skal ha ordninger for internasjonalisering og studentutveksling. 48 

Studenttinget forventer derfor at NTNU jobber for å gjøre utveksling til en naturlig del av 49 

studieløpet. Ved å legge til rette for at all undervisning er på engelsk i utvalgte emner eller 50 

hele semestre, legger man også til rette for at nasjonale og internasjonale studenter omgås 51 

både faglig og sosialt. 52 

 53 

NTNU har som mål å utarbeide internasjonalt orienterte utdanninger som sikrer mangfold, 54 

internasjonal erfaring og bidrar til å løse globale problemstillinger. Studenttinget mener 55 

derfor at NTNU skal opprette utvalgte engelskspråklige bachelorgrader hvor NTNU har 56 

sterke fagmiljøer. Dette bidrar til bredere samarbeidsmuligheter med utenlandske 57 

institusjoner; samarbeid om undervisningstilbud, utvikling av studietilbud og hele 58 

gradsstudier.   Internasjonalt samarbeid øker kvaliteten i norsk utdanning og har en rolle i å 59 

støtte opp under bredere utenriks-, utviklings- og næringspolitiske interesser. Studenttinget 60 

mener at engelskspråklige bachelorprogram bidrar til å utdanne kandidater som er aktive, 61 

attraktive og ansvarlige deltakere i det internasjonale samfunnet. 62 

 63 



 

Alle studenter ved NTNU bør beherske både norsk og engelsk fagterminologi innenfor sine 64 

fagmiljø. Alle studieprogram skal ha pensum som bidrar til å oppbygge den faglige 65 

kompetansen på både norsk og engelsk, der det er hensiktsmessig.  66 
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Møtedato: 06.05.21 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 2 

 3 

STi-sak 18/21 Oppnevning av studentrepresentanter til Klagenemnda ved NTNU 4 

_______________________________________________________________________ 5 

 6 

 7 

Bakgrunn for saken 8 

I mandatet for Den sentrale klagenemnd står det at komiteen behandler blant annet 9 

følgende oppgaver:  10 

• Klager over avgjørelser om opptak som student og adgang bare til eksamen 11 

uten å være opptatt som student  12 

• klager over avgjørelser om opptak til enkeltkurs, laboratorie- og feltkurs 13 

• klager over avgjørelser om dispensasjon eller fritak fra eksamen eller prøver 14 

osv 15 

 16 

I tillegg til to studenter sitter det to professorer og to jurister med 17 

lagdommerkompetanse i Den sentrale klagenemd. 18 

 19 

 20 

Saksbehandlers vurdering 21 

Det velges nye studentrepresentanter med vara to ganger i året, med 22 

funksjonsperiode 1 år; henholdsvis 01.07-30.06 og 01.01-31.12. Det skal nå velges 23 

en fast representant med personlig vara for perioden 01.07.21-30.06.22. 24 

 25 

Det holdes 4-5 møter pr semester, der hvert møte varer ca 2 timer. Antall møter 26 

avhenger av antall saker som kommer inn til Klagenemda. Det er 4-6 timer 27 

forberedelse før hvert møte. Vervet er kompensert på timebasis. 28 

 29 

Etter retningslinjer gitt fra rektor skal studentene være representert med en 30 

sivilingeniørstudent og en student fra den øvrige studentpopulasjonen. Studenttinget 31 

har i vedtak 54/04 valgt å se bort fra rektors retningslinjer. 32 

 33 

Studenttingssak 54/04 Innstilling til ulike styrer, råd og utvalg 34 

Vedtak:” Studenttinget ønsker å innstille kandidater fritt, og se bort fra rektors 35 

føringer for innstillingen.” 36 

 37 

 38 

Arbeidsutvalgets innstilling 39 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.  40 



 

 

 
  

Møtedato: 06.05.21 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 19/21 Oppnevning av studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget 
_______________________________________________________________________ 
Forkortelser 
LMU – Læringsmiljøutvalget  
STi – Studenttinget 
AU-Arbeidsutvalget i Studenttinget  
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – mandat for LMU 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8utvalget+-+LMU 

_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 1 

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitet 2 

utvikler et godt studiemiljø, bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for 3 

studentene. De skal følge nøye med i utviklingen i spørsmål som angår studentenes 4 

sikkerhet og velferd, herunder det fysiske og psykiske læringsmiljøet. 5 

 6 

Studentene har fem studenter i utvalget, og annethvert år skal studentene ha leder, i 7 

år er dette prorektor for utdanning. Nestleder er læringsmiljøansvarlig i 8 

arbeidsutvalget. De resterende studentene skal oppnevnes fra ledelsen i 9 

Studenttinget og fra lokalt studentdemokrati ved Ålesund og Gjøvik. 10 

 11 

Mandat for Læringsmiljøutvalget 12 

Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for NTNUs styre og ledelse. Det 13 

skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitetet utvikler et godt studiemiljø, 14 

bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for studentene.  15 

 16 

Utvalget skal:  17 

1. Ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø  18 

2. Delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet  19 

3. Nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, 20 

herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet  21 

4. Avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø.» 22 

 23 

 24 

Saksbehandlers vurdering 25 

Studenttinget velger én representant med personlig vara for perioden 01.07.21-26 

30.06.22. 27 

 28 

Saksbehandlers innstilling 29 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.  30 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8utvalget+-+LMU


 

 

 
  
Møtedato: 06.05.2021 Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 20/21  Valg av vararepresentanter til Velferdstinget 21/22 
 

_______________________________________________________________________ 
Vedlegg 
Mandatet til Velferdstinget 
 

 
Forkortelser 
VT – Velferdstinget 
STi – Studenttinget NTNU 
Sit – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
AU - Arbeidsutvalg 
_____________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 
Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har fått delegert ansvar for oppfølging 1 

av studentvelferden fra Studenttinget NTNU, Studentrådet DMMH, BI 2 

Studentersamfunn og fagskolene tilknyttet Sit. NTNU har 15 av de 19 3 

representantene som sitter i VT. To av disse er velferdsutvalgslederne i henholdsvis 4 

Gjøvik og Ålesund.  5 

 6 

VT konsentrerer sitt arbeid om Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og 7 

Trondheim (Sit), og jobber for at tilbudet til studentene blir tilrettelagt på en best mulig 8 

måte. VT jobber også lokalt med velferdspolitikk for studenter i samråd med de ulike 9 

eierorganene, og bistår med kompetanse til eierorganene i nasjonale saker som 10 

angår velferdspolitikk. VT har møter en gang i måneden, samt seminar både høst og 11 

vår.  12 

 13 

Saksbehandlers vurdering 14 

Et år i VT er en ypperlig mulighet til å påvirke studiehverdagen til studentene i 15 

Trondheim. VT bestemmer direkte hvordan en stor del av semesteravgiften skal 16 

benyttes, og over de delene av Samskipnadens virksomhet som betales av 17 

semesteravgiften. De velger også studentene som sitter i styrene i Sit, og de tas med 18 

på råd om hvilke andre tjenester SiT skal tilby studentene.  19 

 20 

VT er ulikt STi ved at sakene som tas opp er mer konkrete og at de raskere får 21 

betydning for studentene, noe som gjør arbeidet i VT til spennende og engasjerende 22 

for alle. 23 

 24 
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Som i Studenttinget velger også VT egen ledelse (leder og to nestledere) og tre AU-25 

medlemmer blant sine faste medlemmer. AU-medlemmenes ansvarsområder er 26 

velferd, bolig og idrett.  27 

 28 

For å sikre representasjon på alle Velferdstingets møter, skal Studenttinget i tillegg til 29 

15 faste representanter også velge 15 vara for perioden 2020/21. Det ble kun valgt 30 

inn faste representanter på forrige møte i Studenttinget, og varavalget ble utsatt. Det 31 

skal derfor nå velges inntil 15 vararepresentanter. Vararepresentanter kan suppleres 32 

av Studenttingets AU ved behov. 33 

Saksbehandlers innstilling 34 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 35 

 36 
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Møtedato: 06.05.21 Saksbehandler: Andreas Knudsen Sund 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 21/21 Valg av studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for 

Sivilingeniørutdanningene 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Arbeidsinstruks for FUS 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+sivilingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUS 
 
 
Forkortelser 
AU – Arbeidsutvalget 
STi – Studenttinget NTNU 
FUS - Forvaltningsutvalget for Sivilingeniørutdanningene  
UU – Utdanningsutvalget 
SR-siv.ing – Studentrådet for sivilingeniørutdanningene  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
FUS er et forvaltningsutvalg organisert under Rektor. FUS skal ivareta den 1 

tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for 2 

sivilingeniørprogrammene. FUS skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til 3 

Rektor i strategiske spørsmål.  4 

 5 

FUS ledes av en utvalgsleder som oppnevnes av Rektor for fire år. Fakulteter som 6 

gir sivilingeniørutdanning skal ha ett medlem hver. Medlemmet skal være fra 7 

fakultetets ledelse. Studentene skal ha to representanter som en velges på våren og 8 

en på høsten.  9 

 10 

FUS har blant annet disse oppgavene overfor Rektor: 11 

• Ta initiativ i saker som angår sivilingeniørutdanningen 12 

• Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging 13 

• Gi tilråding om strukturen i utdanningen 14 

• Gi råd om etablering og nedlegging av program 15 

• I samarbeid med fakultetene foreslå dimensjonering av og opptaksrammer til 16 

programmene 17 

• Foreslå uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som gjelder 18 

sivilingeniørutdanningen 19 

• Forberede saker som skal behandles av Rektor 20 

• Rapportere til Rektor om vedtak som er fattet i henhold til fullmakter 21 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+sivilingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUS
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+sivilingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUS
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 22 

Saker som gjelder sivilingeniørutdanningen, som vil angå andre studieprogram og 23 

som er av betydning for NTNUs strategiske og utdanningspolitiske utvikling, skal 24 

legges frem for 25 

Utdanningsutvalget. 26 

 27 

Generelle oppgaver FUS ellers skal ta stilling til: 28 

• I samarbeid med fakultetene og de lokale programrådene påse at NTNUs 29 

kvalitetsarbeid blir fulgt opp innenfor utdanningene 30 

• Føre tilsyn med at læringsmålene nås  31 

• Utarbeide årlig en rapport om utdanningene ved NTNU med vekt på 32 

kvalitetsforbedrende tiltak 33 

• Aktivt fremme likestillingsperspektivet i utdanningene  34 

• Ivareta NTNUs representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora 35 

 36 

 37 

Saksbehandlers vurdering 38 

Studenttinget NTNU innstiller på studentrepresentanter til FUS, formell oppnevning til 39 

utvalget gjøres av rektor. Etter avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene 40 

fremmer Allmøtet for sivilingeniørutdanningen en kandidat for Studenttinget.   41 

 42 

Representanten vil sitte fra 01.07.21 frem til 30.06.22, og første halvdel av perioden 43 

vil representanten sitte sammen med Tuva Sandlie Søilen som sitter frem til 44 

31.12.21. Representanten vil erstatte Anders Bendiksen som sitter fram til 30.06.21. 45 

 46 

Vervet er honorert. 47 

 48 

SR-siv.ing består av de fakultetstillitsvalgte for sivilingeniørstudentene, og fungerer 49 

som et referanseorgan for studentrepresentantene i FUS. Etter avtale mellom 50 

Studenttinget og SR-siv.ing skal FUS-representanten som sitter i sitt andre semester 51 

av den ettårige valgperioden fungerer som koordinator for SR-siv.ing, med den andre 52 

representanten som stedfortreder.  53 

 54 

 55 

Arbeidsutvalgets innstilling 56 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 57 



 

29.04.2021  

 

 
  

Møtedato: 06.05.21 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 22/21 Valg av studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget for 

ingeniørutdanningen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-

/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI 

Arbeidsinstruks for studentrepresentantene i FUI 
 
 
Forkortelser 
STi-Studenttinget NTNU 
AU- Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
FUI- Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
NTNU opprettet i mai 2016 Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) som 1 

et midlertidig organ for 2016. FUIs arbeid i 2016 viser med tydelighet at det er behov 2 

i organisasjonen for et forvaltningsutvalg som fokuserer på kvalitetssikring og faglig 3 

integrasjon av ingeniørutdanningene. Det er derfor besluttet å gjøre FUI til et 4 

permanent utvalg. 5 

 6 

FUI er et rådgivende utvalg organisert under Rektor. FUI skal ivareta den 7 

tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for bachelorprogrammene 8 

som følger «Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning». FUI skal identifisere 9 

strategiske utfordringer og gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 10 

 11 

Saksbehandlers vurdering 12 

Det skal velges tre representanter til FUI. Representantene må tilhøre 13 

ingeniørstudiene ved NTNU i Trondheim og Gjøvik. Representantene som går av er 14 

Emir Derouiche og Yosif Anwar Mahdi Al-Sayed. De nyvalgte vil sitte med Julie 15 

Evenstuen og Lars Vestnes. Alle studiebyene ved NTNU skal være representert og 16 

begge kjønn bør også være representert. Funksjonstiden for vervet er fra 01.07.21-17 

30.06.22. Vervet er honorert. 18 

 19 

Arbeidsutvalgets innstilling 20 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 21 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+ingeni%C3%B8rutdanningen+-+FUI


 

 
29.04.2021  

 

 
  
Møtedato: 06.05.21 Saksbehandler: Kine Sørli 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 23/21 Valg av studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for 

Lektorutdanningene 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+de+5-

%C3%A5rige+lektorutdanningene+-+FUL 

Arbeidsinstruks for studentrepresentantene for FUL 
Innstilling fra allmøte 
 
Forkortelser 
FUL - Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene 
LUR – lektorutdanning i realfag 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken 1 

Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene (FUL) er et utvalg under rektor som skal 2 

ivareta den tverrfakultære koordineringen av den 5-årige lektorutdanningen og utvikle 3 

felles kvalitetskrav for programmene. FUL skal identifisere strategiske utfordringer og 4 

gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 5 

 6 

Saksbehandlers vurdering 7 

Det sitter to studentrepresentanter i FUL. Studenttinget NTNU innstiller på 8 

studentrepresentanter til FUL, formell oppnevning til utvalget gjøres av rektor. Etter 9 

avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene fremmer Allmøtet for 10 

lektorutdanningen en kandidat for Studenttinget.   11 

 12 

Vervet er honorert. 13 

 14 

Representanten vil sitte fra 01.07.21 frem til 30.06.2022, og første halvdel av 15 

perioden vil representanten sitte sammen med Sander Elias Høyland som sitter frem 16 

til 31.12.2021. Representanten vil erstatte Roar Høiby som sitter fram til 30.06.2021. 17 

 18 

Lektorstudentene skal ha allmøte 20.april og vil ettersende innstillingen. 19 

Det står i stillingsinstruksen at det skal tilstrebes at studentrepresentantene er 20 

representert fra både lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen. 21 

 22 

Arbeidsutvalgets innstilling 23 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 24 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+de+5-%C3%A5rige+lektorutdanningene+-+FUL
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Forvaltningsutvalget+for+de+5-%C3%A5rige+lektorutdanningene+-+FUL


 

29.04.2021  

 

 
  

Møtedato: 06.05.21 Saksbehandler: Kine Sørli 
_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 24/21 Valg av studentrepresentant til Utvalg for likestilling og mangfold 

ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utvalg+for+likestilling+og+mangfold 
 
 
Forkortelser 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
For å fremme bedre likestilling og mer mangfold har rektor ved NTNU oppnevnt et 1 

utvalg for likestilling og mangfold. Utvalget skal levere en politikk og handlingsplan for 2 

likestilling og mangfold som er forankret, forpliktende og retningsgivende for hele 3 

organisasjonen. 4 

Utvalg for likestilling og mangfold være pådriver og inspirator i arbeidet med 5 

likestilling og mangfold for ansatte og studenter ved NTNU. Utvalgets skal bidra til et 6 

inkluderende universitet for alle uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, 7 

språk, livssyn, politisk syn, seksuell orientering, funksjonsevne og andre forhold. 8 

Utvalgets skal bidra med råd til universitetets ledelse på alle nivå om tiltak som kan 9 

bidra til bedre kjønnsbalanse og mangfold. Ansvaret for implementering og 10 

oppfølging av likestillings- og mangfoldsarbeidet på NTNU følger linjen. 11 

 12 

 13 

Saksbehandlers vurdering 14 

Det skal velges to studentrepresentanter og vara med funksjonstid 01.07.21 til 15 

30.06.22. Det oppfordres til at begge kjønn bør være representert. 16 

 17 

Arbeidsmengden er ca 4-5 møter i semesteret. Vervet er per dags dato ikke honorert. 18 

 19 

 20 

Saksbehandlers innstilling 21 

Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 22 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utvalg+for+likestilling+og+mangfold
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Møtedato: 06.05.2021 Saksbehandlere: Mathilde Sjøhelle Eiksund og  
Håkon Gravem Isaksen 

_______________________________________________________________________ 

 
STi-sak 25/21 Klima-, miljø- og bærekraftsetikk i utdanningen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
1: Resolusjon om klima-, miljø- og bærekraftsetikk i utdanningen 
2: Oppsummering av innspill til diskusjonen 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ex. Phil – Examen philosophicum 
 
Anbefalt lesning 

 EXPH0100 - Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 

 EXPH0200 - Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 

 EXPH0300 - Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi 

 EXPH0400 - Examen philosophicum for medisin og helsefag 

 EXPH0500 - Examen philosophicum for økonomi 

 NTNU - Examen philosophicum 

 NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023 

 SMF3082 - Bærekraft og anvendt etikk 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Klima, miljø og bærekraft er tema som vies mye oppmerksomhet i samfunnet. I både 1 

politikk og dagliglivet vekker spørsmål om bærekraftig utvikling, samt klima og miljø, 2 

stort engasjement hos brede lag av befolkningen. NTNU vil, gjennom sitt 3 

samfunnsmandat, måtte ta stilling til utviklingen og bevegelsene i samfunnet de skal 4 

bidra inn mot, både nasjonalt og internasjonalt. 5 

 6 

NTNU setter et tydelig fokus på bærekraft, også spesifikt klima og miljø, gjennom sine 7 

fire tematiske satsningsområder for perioden 2014-2023. Det fremkommer her en 8 

tydelig forskningsprofil tilknyttet miljø og klima, samt at utdanningene ved NTNU skal 9 

bidra til bærekraftig utvikling og innsikt i klima- og miljøhensyn. Videre er også NTNU 10 

innstilt på å innføre en mer klima- og miljøvennlig virksomhet i sin organisasjon, hvor 11 

klimaavtrykk i forbindelser med transport, drift, avfallshåndtering, energiforbruk med 12 

flere skal reduseres.  13 

 14 

https://www.ntnu.no/studier/emner/EXPH0100/#tab=omEmnet
https://www.ntnu.no/studier/emner/EXPH0200/#tab=omEmnet
https://www.ntnu.no/studier/emner/EXPH0300/#tab=omEmnet
https://www.ntnu.no/studier/emner/EXPH0400/#tab=omEmnet
https://www.ntnu.no/studier/emner/EXPH0500/#tab=omEmnet
https://www.ntnu.no/exphil
https://www.ntnu.no/forskning/satsingsomraader
https://www.ntnu.no/studier/emner/SMF3082/2019#tab=omEmnet
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Studenter som utdanner seg ved NTNU skal også tilegne seg kompetanser innenfor 15 

bærekraftig utvikling, samt i klima- og miljøspørsmål. Det er ønskelig fra ledelsen ved 16 

NTNU at kandidatene de sender ut i samfunnet har den innsikten og kunnskapen som 17 

kreves for å kunne være ressurser i arbeidet for en bærekraftig fremtid, uavhengig av 18 

studieretning eller fagmiljø. I noen utdanninger og emner er bærekraft, samt klima- og 19 

miljøspørsmål tydelig definert i emnebeskrivelsen og i utdanningens fagprofil. I andre 20 

emner og utdanninger finner en ikke alltid en like tydelig kobling mellom 21 

emnebeskrivelsen og fagprofilen mot klima- og miljøspørsmål. I arbeidet med å sette 22 

bærekraft, samt klima- og miljøspørsmål tydelig opp mot fagprofiler og utdanning har 23 

det blitt diskutert å fastsette læringsmål for alle emner og studieprogram som spesifikt 24 

omhandler bærekraft, klima og miljø. Dette har møtt motstand på både fakultetsnivå 25 

og hos de lokale fagmiljøene. De ansatte opplever at en slik innføring gjort ovenfra og 26 

ned som overstyrende og lite hensiktsmessig. 27 

 28 

Noe av det viktigste i forbindelse med bærekraft, klima- og miljøspørsmål er de etiske 29 

vurderingene som skal tas som en del av arbeidet mot en bedre fremtid. Etiske 30 

dilemma og arbeid med disse kommer til å prege avgjørelser i både privat- og offentlig 31 

sektor når samfunnet skal omstille seg for kommende utfordringer. Hvordan en 32 

avgjørelse som tas kan påvirke sosiale, økonomiske og miljømessige forhold blir nok 33 

en sentral problemstilling våre kandidater må ta stilling til i fremtidens arbeidsliv. 34 

 35 

Examen philosophicum (Ex. Phil.) er emner som skal gi studenter innsikt i kjennetegn 36 

for vitenskapelig kunnskap, utviklingen av vitenskapelig kunnskapsgrunnlag, moralsk 37 

og etisk innsikt knyttet til vitenskapelig virksomhet, samt forskeres og høyere 38 

utdannings samfunnsansvar. Dette fremgår klart fra emnets beskrivelse på NTNUs 39 

nettsider, se anbefalt lesning. I de områdespesifikke variantemnenes 40 

læringsutbyttebeskrivelser finner en også at studenten skal ha «…kunnskap om ulike 41 

teorier og perspektiv på menneske, kultur og natur.». Denne formuleringen er 42 

gjennomgående i alle fem varianter av Ex. Phil. og kommer i tillegg til andre, mer 43 

områdespesifikke, læringsutbyttebeskrivelser. 44 

 45 

Saksbehandlers vurdering 46 

At vitenskapen og høyere utdanning må bidra til håndteringene av vår tids store 47 

utfordringer, da særlig i utviklingen av bærekraftige samfunn, er selvsagt. Knyttet til 48 

bærekraftig utvikling og klima- og miljøspørsmål finner man også mange etiske 49 

vurderinger. Hvis NTNU har ambisjoner om å utdanne godt kvalifiserte kandidater må 50 

disse ha en utdanning som tar høyde for de etiske problemstillingene samfunnet står 51 

ovenfor på veien mot et bærekraftig samfunn. Saksbehandler ønsker et fokus på 52 

hvordan etiske problemstillingene skal gjøres kjent for studentene på en mest mulig 53 

hensiktsmessig måte, og hvordan utdanningen ved NTNU kan skape kandidater med 54 

kompetanse innen feltet. Det er klart at bærekraft, samt klima- og miljøspørsmål, har 55 

langt flere dimensjoner enn bare de etiske, men saksbehandler vurderer det dithen at 56 

et større fokus på relevant og dagsaktuell etikkundervisning er tiltrengt i utdanningen.  57 

 58 

Saksbehandler ser for seg tre ulike modeller for hvordan klima- og miljøetiske 59 

tematikker kan integreres i utdanningen på NTNU. Et mål i dette må også være at alle 60 

studenter, uavhengig av fagretning, skal ha tilgang på undervisning som omfatter 61 

relevante problemstillinger i tilknytning til sitt fagfelt. En tydelig målsetning for NTNU 62 

må være å utdanne kandidater som ikke bare vet noe om etiske problemstillinger 63 



 

  

 

3 

knyttet til klima, miljø og bærekraft, men som også evner å operasjonalisere disse for 64 

å kunne utfordre samfunnet og arbeidslivet etter endt utdanning.  65 

 66 

En modell vil være å inkludere disse tematikkene i de allerede eksisterende Ex. Phil 67 

emnene. I en slik modell vil man nødvendigvis ikke måtte gjøre større endringer i 68 

studieplaner og studieprogram, da Ex. Phil allerede ligger inne som et emne for de 69 

fleste studenter. En vil her i hovedsak måtte gjøre endringer i emneplanen og 70 

læringsutbyttebeskrivelsene for de ulike Ex. Phil variantene. De ulike variantene åpner 71 

også for en viss grad av tilpasning til hvordan en best kan inkludere relevant tematikk 72 

rundt klima- og miljøetikk inn mot de ulike fagretningene og fagområdene. 73 

 74 

En annen modell vil være å inkludere tematikken i de allerede eksisterende 75 

fagspesifikke emnene. Dette vil kreve en betydelig gjennomgang av den allerede 76 

eksisterende emne- og studieprogramporteføljen ved NTNU for å sikre at ulike 77 

utdanninger tilbyr tilpassede, men likeverdige utdanningstilbud med tanke på klima- og 78 

miljøetikk. Her vil det også ligge et stort ansvar på de enkelte emneansvarlige og 79 

studieprogramledere i å utarbeide måter en kan integrere klima- og miljøetikk på en 80 

hensiktsmessig måte, uten for mye gjentagende og overlappende undervisning. Det er 81 

også selvsagt enkelte emner eller typer emner som kanskje heller ikke egner seg for 82 

et særskilt fokus på bærekraft eller klima- og miljøetikk. Dette kan for eksempel være 83 

metodefag eller ferdighetsøvende fag. 84 

 85 

En siste modell vil være å opprette egne emner som har særlig fokus på bærekraft, 86 

samt klima- og miljøetiske perspektiver, satt i sammenheng med studentenes fagprofil. 87 

Dette vil nok også måtte medføre en betydelig gjennomgang av eksisterende emne- 88 

og studieprogramportefølje, men da heller for å skape rom for opprettelsen av nye 89 

emner og å finne ut hvordan disse best kan plasseres inn i utdanningsløpene. Ved 90 

opprettelsen av nye emner må en også vurdere hvorvidt emner bør gjøres 91 

obligatoriske eller valgbare, og i hvilken grad det kan være hensiktsmessig å tilby de 92 

samme emnene til en større studentgruppe innenfor samme fagområde, men på tvers 93 

av ulike studieprogrammer. 94 

 95 

Den etiske dimensjonen i Ex. Phil. fagene kan legge til rette for at problemstillinger 96 

rundt klima- og miljøetikk og bærekraft burde vies tid i disse emnene. Dette kan også 97 

sees i sammenheng med hvordan slike problemstillinger burde gjøres godt kjent for 98 

alle studenter ved NTNU, da Ex. Phil. er utbredt på tvers av utdanningene. Siden det 99 

har vært uttrykt motstand hos enkelte fagmiljøer og fakultet mot krav om å inkludere 100 

egne læringsmål i emner og studieprogram som spesifikt omhandler bærekraft, klima 101 

og miljø, kan et større fokus i Ex. Phil emnene bidra til at flere studenter gjøres kjent 102 

med problemstillinger og perspektiver innen disse temaene. Den faglige tilhørigheten 103 

for de vitenskapelig ansatte som underviser Ex. Phil. kan også være fordelaktig om 104 

undervisningen skal ha et særlig fokus på etikk. Ikke alle lokale fagmiljø har 105 

nødvendigvis like stor interesse for eller kompetanse på etikk som disiplin, men dette 106 

foreligger mer tydelig for de ansatte med tilknytning til Ex. Phil. 107 

 108 

Det er likevel også slik at Ex. Phil har slitt med å finne et faglig tematisk innhold tilpasset 109 

de ulike fagområdene som oppleves relevant og bidrar konstruktivt i utdanningen for 110 

studentene. Det har nylig vært en stor gjennomgang av Ex. Phil og dette har resultert 111 

i omstruktureringer i selve undervisningen og de tema som undervises for å forsøke å 112 

etablere bedre samsvar mellom Ex. Phil og de ulike fagretningene. Etter denne 113 
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omstruktureringen kan man stille spørsmål ved om man nå kan finne plass til 114 

bærekrafts-, klima- og miljøetiske spørsmål og fortsatt bevare den nærmere 115 

tilknytningen man ønsker til fagområdet. Ex.Phil er fortsatt også strukturert som et 116 

emne som gir 7,5 studiepoeng og dette innebærer begrensninger i hvor mye pensum 117 

og undervisning man har plass til, og følgelig hvilket innhold som skal få innpass i 118 

pensumet og undervisningen.  119 

 120 

Dette er nok også en problemstilling som gjør seg gjeldende om man betrakter 121 

muligheten for å inkludere klima- og miljøetikk i de eksisterende fagspesifikke emnene. 122 

Mange av disse emnene er allerede godt etablert og har blitt undervist kontinuerlig 123 

over lang tid og har sterke tradisjoner for både undervisningsmetodikk og for hvilke 124 

temaer som undervises. De inngår også i etablerte studieplaner og skal bidra til å 125 

oppfylle læringsutbyttebeskrivelsene for studieprogrammene de er en del av. Mange 126 

ansatte føler nok også et sterkt eierskap til emner de har undervist over lang tid, og 127 

kan følgelig oppleve en overstyring av hvilken tematikk som skal undervises som lite 128 

ønskelig.  129 

 130 

Saksbehandler vurderer det fortsatt som at å inkludere klima- og miljøetikk i de allerede 131 

eksisterende fagspesifikke emnene kan være hensiktsmessig. Det vil på den ene siden 132 

måtte medføre at emneansvarlige og undervisere foretar en kritisk gjennomgang av 133 

de tema som skal undervises i emnene. Mange emner på NTNU har også allerede en 134 

viss grad av tilknytning til bærekraft, klima og miljø, selv om dette kanskje ikke er gjort 135 

eksplisitt rede for eller operasjonalisert i forhold til FNs bærekraftsmål. På den andre 136 

siden vil man ved å inkludere klima- og miljøetikk tydeligere i eksisterende 137 

fagspesifikke emner kanskje oppnå en mer gjennomgående forståelse av tematikkene 138 

som integrerte deler av utdanningen studentene får. Saksbehandler tror det er viktig 139 

at etiske problemstillinger knyttet til klima, miljø og bærekraft oppleves som integrerte 140 

deler av utdanningen som helhet, heller enn å bli et slags målstyringspunkt som skal 141 

hukes av for. 142 

 143 

Det kan også tenkes at det vil være hensiktsmessig å inkludere klima- og miljøetikk i 144 

utdanningen ved å opprette egne emner, utover de som finnes i dag. Saksbehandler 145 

mener at å opprette nye og egne emner vil legge et godt grunnlag for å kunne dekke 146 

tematikken på en god og grundig måte ved at man får bygget det opp fra grunnen av. 147 

Dette vil kanskje gjøre tilpasningen til ulike fagområder lettere og mer strukturert.  148 

 149 

Et eksempel på et eget emne er SMF3082 – Bærekraft og anvendt etikk som 150 

undervises på Gjøvik under Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Her er 151 

fokuset på bærekraftig forretningsvirksomhet som skapes gjennom bidrag til god 152 

økonomisk, miljømessig og sosial utvikling. Dette inkluderer forståelse av 153 

grunnleggende etikkteori og forretningsetikk. Dette er altså et relevant eksempel på 154 

hvordan man har operasjonalisert bærekraftig utvikling, samt klima- og miljøetiske 155 

spørsmål tett opp mot en allerede eksisterende fagprofil.  156 

 157 

Det er likevel også utfordringer med å opprette egne emner som skal inn i eksisterende 158 

studieprogram. Hvis man har til hensikt å sørge for at flest mulig studenter får innsikt i 159 

klima- og miljøetiske problemstillinger må man også gjøre seg en vurdering om disse 160 

nye emnene skal være obligatoriske eller valgbare. Saksbehandler anser det som 161 

problematisk å skulle tilføre studieprogrammene ved NTNU nye obligatoriske emner. 162 

Studentenes valgfrihet innen egen utdanning er et viktig prinsipp, samt at noen 163 
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studieprogrammer allerede har en etablert struktur med fastsatte emner som man 164 

eventuelt da måtte flytte på eller fjerne fra utdanningsplanen. Saksbehandler anser det 165 

som mest hensiktsmessig å opprette valgbare emner, selv om dette vil kunne medføre 166 

at få eller ingen studenter velger de aktuelle emnene.  167 

 168 

Saksbehandler har også vurdert det hensiktsmessig at Studenttinget fatter vedtak om 169 

en resolusjon om klima-, miljø- og bærekraftsetikk i utdanningen, for å kunne 170 

representere et tydelig og overordnet budskap i saken. Resolusjonen er basert på den 171 

tidligere saksbehandlingen og innspillene Studenttinget 2020 gav på workshop på STi-172 

møte 09/20 den 05.11.2020.  173 

 174 

Arbeidsutvalgets innstilling 175 

Studenttinget vedtar resolusjonen om klima-, miljø- og bærekraftsetikk i utdanningen. 176 



Resolusjon om klima-, miljø- og bærekraftsetikk i utdanningen 1 

Fremtidens utdanning vil preges av problemstillinger knyttet til klima, miljø og 2 

bærekraft. Studenter som utdanner seg ved NTNU burde tilegne seg kompetanser 3 

innenfor disse områdene. Det er viktig at NTNU tilbyr utdanninger som aktualiserer og 4 

operasjonaliserer klima, miljø og bærekraft, fremfor å bare inkludere det i 5 

emnebeskrivelser og strategier. Fremtidens utdanning vil også måtte ta stilling til de 6 

etiske problemstillingene tilknyttet klima, miljø og bærekraft og Studenttinget ønsker 7 

at disse i større grad skal løftes frem som en del av fokuset på klima, miljø og bærekraft 8 

i utdanningen.  9 

 10 

Hvordan dette best kan operasjonaliseres er avhengig av særskilte forhold tilknyttet 11 

de ulike utdanningene ved NTNU. Slike forhold kan gjelde fagprofiler, 12 

utdanningsplaner, antall studenter og lengde på ulike utdanningsløp. Studenttinget 13 

anser det derfor som hensiktsmessig å utrede og operasjonalisere denne prosessen 14 

videre med utgangspunkt i studieprogramstrukturen. Studenttinget vil også oppfordre 15 

resten av studentdemokratiet og tilhørende tillitsvalgte til å være pådrivere for 16 

aktualiseringen av klima-, miljø- og bærekraftsetikk i utdanningen i sine respektive 17 

fora.  18 

 19 

Det må være et mål for NTNU at alle utdanninger som tilbys skal gi sine studenter 20 

innsikt i problemstillinger knyttet til klima-, miljø- og bærekraftsetikk på en måte som 21 

bidrar til kvalitetsutvikling og aktualisering av utdanningene og som gjør det attraktivt 22 

for framtidens studenter å studere ved NTNU.   23 



Studenttinget mener... 24 

● At klima-, miljø- og bærekraftsetikk skal være en del av alle utdanninger ved 25 

NTNU og bidra til å gjøre våre kandidater i stand til å oppdage, operasjonalisere 26 

og reflektere kritisk rundt relevante problemstillinger innenfor sine egne 27 

fagområder, samt i forhold til tverrfaglige perspektiver.  28 

● At arbeidet med å integrere klima-, miljø- og bærekraftsetikk i alle utdanninger 29 

best gjøres gjennom et studieprogramperspektiv for å kunne sikre helhetlig 30 

fokus på tematikken og samtidig gi rom for nødvendige tilpasninger med tanke 31 

på utdanningenes egenart.  32 

● At videre arbeid med å integrere klima-, miljø- og bærekraftsetikk i utdanningen 33 

må ta utgangspunkt i studentmedvirkning lokalt og ha som mål å bidra til en 34 

utvikling av kvaliteten i studieprogrammene.  35 



Oppsummering av diskusjon fra workshop 

5. november 2020 diskuterte Studenttinget følgende spørsmål: 

1. Burde utdanningen ved NTNU inkludere klima- og miljøetikk i større grad? 

Alle grupper er enige om at NTNU burde ha som mål å implementere 

mer klima- og miljøetikk i utdanningen. Det er enigheit om at NTNU må 

utdanne kandidater med et kritisk forhold til bærekraft ute i arbeidslivet. 

NTNU utdanner problemløsere, dermed burde de kunne bidra til 

problemet med klimakrisa. 

2. Hvordan kan NTNU på best mulig måte inkludere klima- og miljøetikk i 

utdanningen? Hvilken av de tre forslagene i sakspapiret høres mest 

hensiktsmessig ut for dere? Har dere andre forslag? 

Gruppene er uenige i hvilke av de tre modellene som er best. Noen 

mener at alle forslagene burde kunne implementeres samtidig, men at 

det kanskje er viktigst å implementere bærekraft i alle emner. Flere er 

enige i at det ikke burde være mulig å velge bort et eventuelt klimafag, 

og at det må fange opp alle studenter. Noen peker på at implementering 

i Exphil kan være et godt  alternativ. Flere nevner at mer fokus på 

bærekraft i Eksperter i team kan være en god måte å følge opp på 

masternivå. Poeng som går igjen her er tverrfaglighet og 

operasjonalisering av kunnskap fra eget fagfelt med et nytt perspektiv. 

Kanskje studieprogrammene kan arrangere enkeltseminar i forbindelse 

med en "klimadag" for å øke bevissthet og kompetanse rundt klima? 

3. Er det enkelte studieprogram eller fagretninger som ikke behøver klima- og 

miljøetikk i utdanningen? 

Aller grupper er enige om at klima- og miljøetikk er relevant for alle 

studieprogram ved NTNU. Ulike studieprogram trenger derimot 

tilpassede løsninger.  

4. Hva bør være NTNU sin rolle med tanke på klima- og miljøetiske spørsmål i 

samfunnet? 

Alle grupper er enige om at NTNU har et ansvar for å utdanne kandidater 

som bidrar positivt til verdenssamfunnet. Både med tanke på egen drift, 

og spesielt i måten vi utdanner kandidater.  
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