
 
 
 

MØTEREFERAT 
Arbeidsutvalgsmøte 28/21 

 
 Dato: 10.11.21 - Møtetid: 10:15 - Møtested: Møterommet/Teams 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
 
Tilstede: Andreas Knudsen Sund, Anna Juell Johnsen, Anna Stephan Jarstad, 

Sigurd Solheim, Simon Løvdal,  
Forfall: Einar Isak Totland 
Observatører: Amalie Farestvedt, Jørgen Valseth, Magnus Andreas Linde Mayer 
Referent:  Simon Løvdal 

 
O-sak 76/21: Godkjenning av referat fra AU-møte 27/21 
 
Referat var ikke vedlagt innkalling. Godkjenning utsettes til neste møte. 
 
O-sak 73/21: Orientering i arbeidsutvalget 
 
Tatt til orientering. 
 
O-sak 74/21: Orientering fra styrerepresentantene 
 
Tatt til orientering. 
 
O-sak 75/21: Orientering fra Valgstyret 
 
Tatt til orientering. 
 
 
 
AU-sak 63/21: Forskingsintegrert utdanning 
 
Sigurd innleder saken. 
 
Saken diskuteres 
 

- Må ikke være for omfattende, starte med pilotprosjekt og jobbe videre med 
resultatene derfra. 
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- UiO har hatt gode er erfaringer, se på løsning derfra. 
- Viktig at det ikke ender opp med at studenter blir utnyttet som gratis arbeidskraft i 

forskningsprosjekt. 
- Bør gi innføring i forskningsmetode. 
- Bør prøve å hente inn innspill fra studentmassen om mulighet for deltakelse i 

forskningsprosjekt er ønskelig. 
- Finnes mange måter å løse problemstillingen på, bør skissere flere mulige 

løsninger, ikke løse oss til en. 
 
Utkast til vedtakspunkt: 

Studenttinget mener... 

• At NTNU gjør det til et mål å kunne tilby deltakelse i et forskningsprosjekt som 
en del av utdanningen i alle flerårige grader, for å tilby en større bredde i 
studentenes arbeidsmetodikk og å skape et enda tettere samspill mellom 
utdanning og forskning.  

• At NTNU oppfordrer undervisere til å involvere studentene i sitt 
forskningsarbeid, og at det utvikles intensiver som videre styrker nytten av 
forskningsintegrert utdanning også fra et forskerperspektiv. 

• At det legges til rette for at man lærer om forskningsetikk og metode gjennom 
en aktiv rolle i pågående forskning, for å være tettere knyttet til gjeldende 
forskningspraksis innenfor sitt fagfelt. 

• At forskningsintegrert utdanning operasjonaliseres på lavest mulig nivå for å 
tilpasse konseptet til utdanningenes egenart, samtidig som det realiserer 
nytteverdien i størst mulig grad. 

Sigurd holder i saken videre.  
 
 
 
Eventuelt: 
 
Utsettelse av retningslinjer for trygg organisasjon 

- Ønsker å utsette til neste år pga. stor sak, lite plass på neste Sti-møte, mer 
hensiktsmessig at det vedtas av et Studentting som faktisk skal bruke reglementet. 

- Enighet om utsettelse 
 

Sak om kjernekraft i STi fra Jonas 
- Oppfordrer Jonas til å jobbe videre med saken og kanskje prioritere å løfte neste 

år. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 11:32 
 
 
 
Andreas K. Sund /s/     Simon Løvdal /s/ 
Leder         Referent 


