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 3 

Bærekraft og miljø  4 

Bruken av begrepet bærekraft tar utgangspunkt i Brundtlandkommisjonens definisjon 5 
av bærekraftig utvikling: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å 6 
ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov». 7 
FNs 17 bærekraftsmål er operasjonaliseringen av denne definisjonen. 8 

Som en sentral samfunnsaktør skal NTNU bidra til at FNs bærekraftmål nås, 9 
gjennom utdanning, forskning og styring av egen virksomhet. Visjonen «Kunnskap 10 
for en bedre verden», samt samfunnsoppdraget, forplikter NTNU til å ta del i 11 
debatten og gjøre nødvendige omstillinger. NTNU skal være en aktiv og 12 
kunnskapsproduserende aktør, samt utdanne faglig kvalifiserte kandidater til å 13 
håndtere bærekrafts- og miljømessige utfordringer. NTNU må også forplikte seg til 14 
en grønnere virksomhet på alle nivå. Studenttinget selv skal også vektlegge 15 
bærekraft og miljø i egen virksomhet. 16 

 17 

Studenttinget NTNU skal ... 18 

• Arbeide for at Studenttinget i egen virksomhet vektlegger bærekraft og miljø, 19 
eksempelvis knyttet til reisevirksomhet, gjenbruk, innkjøp og bruk av 20 
kontorlokalene.  21 

• Følge opp NTNUs arbeid med Miljøutviklingsplanen 2020-2030. 22 
• Arbeide for at bærekraft skal stå sentralt i alle utdanninger ved NTNU, og at 23 

alle uteksaminerte kandidater har kompetanse om bærekraft innenfor sitt 24 
fagfelt. 25 

• Arbeide for at NTNU, i hele virksomheten, implementerer gode strukturer og 26 
rutiner for arbeid med bærekraft og miljø.  27 

• Arbeide for at bærekraft og miljø vurderes og ivaretas i alle prosesser og 28 
prosjekter knyttet til utvikling av campus, lærings- og arbeidsmiljø. 29 

• Arbeide for at NTNU har et større fokus på gjenbruk av sine ressurser, 30 
eksempelvis via gjenbrukstorg. 31 

 32 

Campus 33 
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I de kommende årene skal det bygges nytt og bygges om på store deler av NTNUs 34 
campus. Det foregår campusutvikling i alle tre byene, med særlig trykk ved NTNU 35 
Trondheim som skal samles rundt Gløshaugen-platået. Framtidens campus må 36 
oppfylle arealbehov for både studenter og ansatte, både når det gjelder faglig og 37 
sosial aktivitet. Samtidig må bygningsmassen være fleksibel nok for framtidens 38 
behov og utvikling av virksomhet. Studentfrivilligheten står sentralt i arbeidet med å 39 
skape faglige og sosiale arenaer, og bidrar til økt trivsel og tilhørighet blant 40 
studentene. Frivilligheten trenger egnede lokaler - dette må NTNU sørge for. 41 
Byggeprosessen må ikke gå på bekostning av studentenes læring og aktiviteter, og 42 
NTNU må gå aktivt inn for å opprettholde et godt læringsmiljø gjennom hele 43 
prosessen.  44 

 45 

Studenttinget NTNU skal ... 46 

• Arbeide for at alle studenter ved NTNU skal ha like muligheter og rettigheter, 47 
på tvers av campus. Spesielt muligheten for å engasjere seg i 48 
studentfrivilligheten og studentdemokratiet skal skje på like premisser 49 
uavhengig av geografisk tilhørighet. 50 

• Arbeide for at fremtidig vekst i antall studenter og ansatte tas hensyn til i alle 51 
beslutninger angående campusutvikling.  52 

• Arbeide for at NTNU skal ha universell utforming som et sentralt og bærende 53 
prinsipp i utformingen av alle nye bygg, samt rehabilitering av eksisterende 54 
bygg. 55 

• Arbeide for å styrke studentenes tilhørighet til campus ved at NTNU etablerer 56 
studentarealer som tilrettelegger for egenarbeid og samarbeid mellom 57 
studenter, og som ligger i nærhet til studentenes respektive fagmiljøer. 58 

• Arbeide for at studentfrivilligheten, studentidretten og studentvelferden får 59 
tilstrekkelig med areal tilpasset deres virksomhet i lokaler som er plassert 60 
sentralt på campus og som er synlige for studentmassen. 61 

 62 

Internasjonalisering 63 

NTNU etterstreber å være et universitet som er anerkjent på et internasjonalt nivå, 64 
og har mye samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner internasjonalt. Det 65 
kulturelle mangfoldet ved NTNU er nødt til å ivaretas gjennom en inkluderende og 66 
imøtekommende kultur- både i frivilligheten og i virksomheten generelt. Det er viktig 67 
at kulturutvekslingen maksimeres gjennom gode tiltak og tilbud. NTNU må i tillegg ha 68 
som ambisjon å aktivt oppfordre studenter til å dra på utveksling, i tråd med 69 
stortingets mobilitetsmelding. For mange kan det virke som en langsom og 70 
tidskrevende prosess, og må derfor forenkles gjennom standardiserte prosesser, fra 71 
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start til slutt. Informasjon rundt utveksling skal alltid være oppdatert og lett 72 
tilgjengelig. 73 

“Students at risk” er et program som gir de studentene som grunnet deres 74 
menneskerettighetsaktivisme er nektet utdanning og andre grunnleggende 75 
rettigheter i sine hjemland, en mulighet til å fullføre utdanningen sin i Norge. Det er 76 
viktig at NTNU tar en aktiv del i StAR-ordningen.  77 

 78 

Studenttinget NTNU skal …  79 

• Arbeide for å videreutvikle “Students at risk”- ordningen og gjøre den til en 80 
integrert del av NTNU sin internasjonaliseringsstrategi. 81 

• Arbeide for at NTNU er forberedt ved større hendelser for utvekslende 82 
studenter gjennom gode beredskapsplaner.  83 

• Arbeide for enkle og standardiserte prosesser, som oppfordrer og motiverer 84 
studenter til å dra på utveksling. 85 

• Arbeide for at oppdatert informasjon om utveksling og reiserestriksjoner er lett 86 
tilgjengelig.  87 

• Arbeide for flere faglige og sosiale tiltak som bidrar til større mangfold i 88 
studentfrivilligheten og økt kulturutveksling mellom nasjonale og 89 
internasjonale studenter.  90 

• Arbeide for økt tilgjengelighet og kapasitet på NTNUs norskkurs for 91 
internasjonale studenter som kommer på både korte og lengre opphold.  92 

 93 

Læringsmiljø 94 

Læringsmiljøet er de fysiske, psykososiale, pedagogiske, organisatoriske og digitale 95 
forholdene som påvirker den enkelte studentens studiesituasjon. Et godt 96 
læringsmiljø er en forutsetning for kvalitet i utdanningen og trivsel i studiehverdagen. 97 
Læringsmiljøet skal legge til rette for studentens faglige og sosiale utvikling samt 98 
skape trygge og forutsigbare rammer for en god studenttilværelse, uavhengig av 99 
funksjonsevne, studieby og campus. Koronapandemien har i stor grad preget 100 
studiehverdagen det siste året og vil fortsette å påvirke oss i år. Dette har ført til 101 
store utfordringer med å sikre et forsvarlig læringsmiljø for studentene og det er 102 
viktig at NTNU tar grep for å bedre dette. 103 

Studenttinget NTNU skal ... 104 

• Arbeide for døgnåpne campuser der det tilrettelegges for faglige og sosiale 105 
aktiviteter, samt for studentfrivillighetens aktiviteter. 106 

• Arbeide for at NTNU informerer studentene om NTNUs varslingssystem, og at 107 
varslingssaker som inkluderer studenter følges opp.  108 
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• Arbeide for at NTNU legger gode planer for å ivareta studentene og deres 109 
læringsmiljø under flytting og midlertidige situasjoner i campusprosjektet, 110 
samt kommuniserer disse tidlig.  111 

• Arbeide for at ansatte ved NTNU tar i bruk digitale læremidler som er 112 
universelt utformet. 113 

• Arbeide for at det legges til rette for gode, fysiske samlinger for 114 
studentgruppene som følger emner fra en annen studieby, og at eksamen i 115 
slike emner tilbys lokalt i de aktuelle studiebyene. 116 

• Arbeide for at likestilling og mangfold styrkes i alle utdanninger ved NTNU. 117 

 118 

Organisasjon og synlighet 119 

Studenttinget er i en prosess for å bedre synligheten, valgoppslutningen og 120 
tilgjengeligheten til studentdemokratiet som en helhet. Det er ønskelig med et 121 
langsiktig og kontinuerlig arbeid som bidrar til å styrke studentdemokratiets 122 
posisjon blant studentene. Dette arbeidet er allerede i gang og vil se på hvordan 123 
man bedre promoterer Studenttinget under valg og synlighet av det kontinuerlige 124 
arbeidet til arbeidsutvalget. 125 

Studenttinget skal som organisasjon jobbe aktivt for studentene og være tilgjengelig 126 
fysisk og digitalt. Samarbeid med andre studentdemokratier på lokalt og nasjonalt 127 
nivå er med på å styrke studentdemokratiet og studentstemmen opp mot nasjonale 128 
politiske organ, for bedre gjennomslag til fordel for studentene på NTNU. Gjennom 129 
arbeid med retningslinjer for trygg organisasjon vil man sikre gode rutiner for 130 
håndtering og forebygging av uønskede hendelser for representanter og ansatte i 131 
Studenttinget. 132 

 133 

Studenttinget NTNU skal ... 134 

• Forbedre rammene rundt studentvalget ved å fokusere på samarbeid med 135 
NTNU, Studenttingets valgreglement, valgstyret og gjenbrukbare 136 
profileringsartikler.  137 

• Synliggjøre arbeidet til studentdemokratiet og våre samarbeidspartnere, og 138 
engasjere studentmassen til debatt i media, på sosiale media, på campus og i 139 
andre relevante fora. 140 

• Arbeide for at NTNU-studenter skal få gratis tilgang til lokalaviser i sin 141 
studieby.  142 

• Fornye Studenttingets nettside. Dette innebærer å oversette det viktigste 143 
innholdet til engelsk, gjøre nettsiden universelt utformet og øke 144 
brukervennligheten.  145 

• Arbeide for at NTNU gir studentdemokratiet bedre, synligere og universelt 146 
utformede arbeidslokaler. 147 
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• Styrke samarbeid med studentdemokratier og studentorganisasjoner på lokalt 148 
og nasjonalt nivå, gjennom deltakelse i relevante samarbeidsorgan og 149 
møteforumer. 150 

• Utvikle rutiner for interne varslingssaker gjennom retningslinjer for trygg 151 
organisasjon. 152 

 153 

Utdanning 154 

Utdanningene ved NTNU skal kjennetegnes ved høy kvalitet, og være basert på det 155 
fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. 156 
Læringsaktivitetene skal være i tråd med god pedagogisk praksis, og legge til rette 157 
for høy grad av nytenkning og refleksjon. Det er viktig at NTNU kontinuerlig jobber 158 
for å utvikle og implementere nye og mer hensiktsmessige vurderingsformer - det 159 
skal være en tydelig sammenheng mellom læringsutbytte, læringsaktiviteter og 160 
vurderinger gjort ved NTNU. Universitetet skal være ledende på utvikling og 161 
videreutvikling av digitale ressurser og verktøy, som bidrar til en mer brukervennlig 162 
og effektiv studiehverdag. Det er viktig at så mye som mulig av undervisningen 163 
holdes fysisk og at de akademiske fellesskapene på campus får gode vekstvilkår. 164 
Det skal være likeverdig studentmedvirkning og kvalitetssikring ved alle NTNUs 165 
campus. 166 

Studenttinget NTNU skal ... 167 

• Arbeide for at NTNU tilrettelegger for at ansatte kan lære seg å ta i bruk gode 168 
digitale og fysiske undervisnings- og vurderingsmetoder. 169 

• Arbeide for at NTNU ivaretar studentenes rettigheter i forskrift om 170 
egenbetaling, og samtidig sikrer en praksisvirksomhet som ikke finansieres av 171 
studentenes egenandel. 172 

• Arbeide for at studenter enkelt kan bli involvert i forsknings-, innovasjons- og 173 
entreprenørskapsprosjekter ved NTNU.  174 

• Arbeide for at NTNU videreutvikler kvalitetssikringssystemet slik at det er 175 
egnet til vurdering av bredden av undervisningsmetoder. 176 

• Arbeide for en rettferdig og engasjerende gjennomføring av digital 177 
undervisning og digitale vurderinger. 178 

• Arbeide for at NTNU har fokus på god oppfølging av studenter som av ulike 179 
årsaker vurderer å droppe studiet slik at de får hjelp til å lykkes. 180 


