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       STUDENTRÅDENE VED  
       DET HUMANISTISKE FAKULTET  
       OG FAKULTET FOR SAMFUNNS- OG UTDANNINGSVITENSKAP 
       ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet 
 

Krav til nye campusarealer ved  
samlokalisert campus for NTNU 

fra studenter ved humaniora og samfunnsvitenskap, campus Dragvoll 

Utviklingen av NTNUs framtidige samlokaliserte campus på Gløshaugen/Elgeseter er i 
gang. For å sikre at studentmassen ved NTNU campus Dragvoll blir hørt i prosessen, 
utsteder studentrådene ved Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- 
og utdanningsvitenskap (SU) på NTNU dette dokumentet.  

På vegne av over 10 000 studenter ved humaniora, samfunnsvitenskap og utdannings-
vitenskap ved NTNU, presenteres det her en liste med konkrete krav til NTNUs nye, 
samlokaliserte campus på Gløshaugen/Elgeseter. Formålet er å vise de kollektive 
forventinger og krav studentene ved HF og SU stiller til nye campusarealer. Vi mener 
den følgende listen avspeiler hva som skal til for å sikre et godt arbeids- og 
læringsmiljø på ny campus for studenter og ansatte ved humaniora, samfunns- og 
utdanningsvitenskap ved NTNU.  

Kravene er utarbeidet av studentrådene ved HF og SU i fellesskap, på bakgrunn av 
omfattende plenumsdiskusjoner med de tillitsvalgte i begge studentråd, og i samarbeid 
med den øvrige studentmassen ved de to fakultetene. Årsaken til presentasjonen av 
et felles krav er at dagens campus Dragvoll på mange områder ikke er tilstrekkelig. De 
siste ti årene har Dragvoll vært plaget av mugg- og fuktskader, dårlig luftkvalitet, 
oversvømmelser, ugunstig romtemperatur, plassmangel, og manglende tjenester/ 
nedkutting av kontortid på campus for viktige tjenester (f.eks. Studentservice og 
Internasjonal seksjon). Det er vårt håp at disse kravene bidrar til at fremtidige NTNU-
studenter ikke vil oppleve de samme forholdene. 

Vi håper rektoratet, dekanatene og øvrige bidragsytere i campusutviklingsprosjektet 
vil ta til seg disse kravene, og at de blir tatt med videre i arbeidet med NTNUs nye 
campus. 
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Fysiske forhold 
Studentmassen ved NTNU Dragvoll forventer, og krever, at fysiske forhold og utforming 
i nye campusarealer legger til rette for et godt arbeids-, lærings- og psykososialt miljø. 
For at nye studenter skal kunne føle tilhørighet til NTNU og ønske å oppholde seg på 
campus, må campus være et innbydende sted hvor det er godt å oppholde seg, og 
aktivt bidra til god læring.  
 
Studentene ved NTNU Dragvoll krever at: 

• Nye campusarealer skal legge godt til rette for alternative undervisnings- og 
vurderingsformer. Nye undervisnings- og arbeidsarealer skal i størst mulig grad 
fungere som flerbrukslokaler, som enkelt kan tilpasses ulike undervisnings-
metoder og ulik bruk. Samtidig er det viktig at campus har alminnelige auditorier, 
da forelesninger med et større antall studenter alltid vil være den mest hensikts-
messige undervisningsmetoden i mange emner. 

Ø Nye campusarealer skal inneholde nye auditorium som tilfredsstiller 
studentenes behov, da forelesninger med et større antall studenter alltid vil 
være den mest hensiktsmessige undervisningsmetoden i mange emner. 

 
• Ansatte, særlig undervisere, skal i størst mulig grad ha egne kontor (“cellekontor”) 

fremfor åpne kontorlandskap. Dette for å tilrettelegge for personkontakt og 
personlig veiledning mellom undervisere og studenter. Tilgang til eget, lukket 
kontor, og til den ansattes ‘personlige bibliotek’ på kontoret, anses som viktig for 
disse forholdene. 
 

• Alle lokaler på det nye campus skal være godt belyst, fortrinnsvis med naturlig lys. 
Dette gjelder særlig undervisnings- og arbeidsarealer/lesesaler. Dagens campus på 
Dragvoll har flere slike arealer som ikke blir benyttet av studenter på grunn av dårlig 
belysning og ventilasjon.  
 

• Alle deler av de nye campusarealene skal være godt ventilert.  
Dette gjelder særlig undervisnings og arbeidsarealer/lesesaler. Det skal være mulig 
å åpne vinduer i alle rom. Ventilasjonsanlegg skal plasseres og utformes slik at evt. 
støy fra anlegget i minst mulig grad virker sjenerende for daglig aktivitet på campus. 

Ø Designerte områder for røyking på NTNU skal være plassert i god avstand fra 
innganger og luftinntak til campus. Disse områdene, og tilgangen til dem, skal 
være utformet slik at røykere ønsker å benytte dem fremfor å røyke på lettere 
tilgjengelige, men forbudte, steder. 
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• Det skal være nok lesesalsplasser på ny campus. 
Gode, funksjonelle lesesaler er svært viktige for studenter, og et sentralt ledd i et 
‘levende campus’. For å hindre at studenter drar hjem eller andre steder for å 
arbeide, må det være et tilstrekkelig antall lesesalsplasser av høy kvalitet.  

Ø Nye masterlesesaler skal ta forbehold om fremtidig vekst i antall master-
studenter ved hvert studieprogram, og skal være plassert i umiddelbar 
nærhet til masterstudentenes respektive institutter. Masterstudenter er i 
større grad enn andre avhengig av sentral plassering nært fagmiljøet sitt og 
veileder/ansatte. 
 

Ø Nye lesesaler skal ikke være for store. Mange lesesaler med mindre størrelse, 
heller enn store lesesaler med opptil hundre plasser, vil aktivt bidra til en 
psykososial miljøgevinst og faglig tilhørighet blant mindre masterkull. 

 
• Det skal være nok grupperom.  

Gruppearbeid og kollokviearbeid er en hjørnestein i kunnskapsutvikling og læring 
blant studenter. Det er derfor helt nødvendig at ny campus har tilstrekkelige arealer 
for gruppearbeid i lukkede rom.  

 
• Behov for fagspesifikke arealer skal ivaretas i nye campusarealer. 

En rekke fagmiljøer ved humaniora og samfunnsvitenskap trenger fagspesifikke 
arealer som er egnet for deres virksomhet, eksempelvis musikk, psykologi 
(internklinikk), språkfag (språklab). Ny campus må ha tilstrekkelige, velegnede 
arealer til bruk av disse fagmiljøene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  November 2017 

4 
	

Tjenester på campus 
Det kreves mange tjenester for å holde campus og universitetet i drift. Det er særs 
viktig at studenter vet hvor de kan gå med henvendelser, spørsmål og problemer. 
Campus må derfor ha et synlig, brukervennlig og lett tilgjengelig servicetorg for 
studenter. Servicetorget bør inkludere Studentservice, studentdemokratiets kontorer 
og studenthelsetjenester. 
 

Studentene ved NTNU Dragvoll krever at: 
• Studentrådene for HF og SU skal ha sentralt plasserte kontorer. 

Tilgang til tillitsvalgte er viktig for at studenter skal føle seg hørt og kunne få hjelp 
med problemer. Studentrådene bør derfor ha kontorer i nærheten av området hvor 
hoveddelen av studentene ved de respektive fakultetene oppholder seg.  
 

• Det skal være lett synlige og tilgjengelige helsetjenester på campus. 
Dette gjelder f.eks. legesenter, helsesøster og samtaletilbud. Dagens helsesøster-
tilbud på campus Dragvoll er lite kjent blant studentene, hovedsakelig fordi 
helsesøsters kontor er ‘bortgjemt’ i en lite synlig del av campus. 
 

• Campus skal ha synlige lokaler og samlingsarealer for linjeforeninger og øvrig 
studentfrivillighet tilknyttet NTNU. Studentfrivilligheten, særlig linjeforeningene, 
spiller en svært viktig rolle i vedlikeholdet av studentenes psykososiale og faglige 
miljø. Innbydende og funksjonelle lokaler for frivilligheten er et svært viktig ledd i 
et ‘levende campus’. 
 

• Campus skal ha åpne og tilgjengelige vrimlearealer og ‘studentlounge’. 
Campus trenger tilstrekkelige områder hvor studenter kan møtes, sosialisere, og 
‘koble av’ mellom læringsaktiviteter og lesing. Arealer med komfortable møbler og 
aktiviteter som bordtennis o.l., hvor studenter kan ta en pause og restituere etter 
en periode med arbeid, vil aktivt bidra til å holde studenter på campus, og styrke 
både læringsmiljø og -utbytte. 
 

• Campus skal være tilrettelagt for fysisk aktivitet og mosjon. 
Det bør finnes campusnære idrettsarenaer, inkludert treningssenter, og utearealer 
egnet for trim. En vanlig studenthverdag innebærer svært mye stillesitting, som ikke 
er bra verken for helse eller konsentrasjon/læring. Nye campusarealer må derfor 
legge til rette for, og oppmuntre til, at studenter beveger seg. 
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Faglig lokalisering og tilhørighet: 
Med utformingen av nye campusarealer for fagmiljø som så langt har holdt til på 
Dragvoll, har NTNU en unik mulighet til å forbedre forholdene for over 10 000 studenter 
og 1500 ansatte, ved å legge til rette for mer hensiktsmessig lokalisering og bedre flyt 
innad i, og mellom, fagmiljøene ved humaniora og samfunnsvitenskap. Fordi faglig 
tilhørighet til sitt fagmiljø er viktig for studenter og ansatte, er det dog viktig at nye 
campusarealer i sin utforming ikke legger sterke føringer for hvordan tverrfaglighet i ny 
campus skal oppstå. 
 
Studentene ved NTNU Dragvoll krever at: 
• Administrasjonen skal være synlig og tilgjengelig i nye campusarealer.  

I dag er fakultetsadministrasjonen for HF og SU, samt flere institutter, bortgjemt i 
øvre etasjer av avsidesliggende bygg på campus Dragvoll. Flere institutter er også 
spredt på tvers av etasjer og bygg, hvilket gjør det vanskelig for studenter å finne 
frem til ansatte. I ny campus bør lokaler for fakultetene og instituttene være synlige 
og tilgjengelige. 
 

• Instituttene skal være samlet.  
Kontorer, ekspedisjon og lesesalsplasser etc. for de enkelte instituttene bør være 
samlet i ett bygg, ikke spredt rundt om på ny campus. Dette både for å gjøre 
instituttene mer tilgjengelig, og for å styrke fagmiljøene innad på de enkelte 
instituttene. 
 

• Humaniora og samfunnsvitenskap skal være lokalisert i nærhet av hverandre. 
Fagmiljøene ved HF og SU er blant de fagmiljøene ved NTNU med størst grunnlag 
og potensiale for tverrfaglig samarbeid og utveksling. Selv om det forventes at nye 
lokaler for humaniora og samfunnsvitenskap blir godt integrert i resten av campus, 
for å bidra til visjonen om ‘ett NTNU’, forventes det også at studenter og ansatte 
ved HF og SU naturlig omgås på daglig basis i nye campusarealer. 
 

• Det skal skapes arenaer som øker faglig kontakt mellom studenter og fagmiljø. 
I tillegg til vrimlearealer og områder hvor man kan ‘koble av’, bør ny campus legge 
til rette for tverrfaglig utveksling ved å skape fysiske arealer hvor det er naturlig at 
studenter, og ansatte, fra ulike fagmiljøer oppholder seg samtidig. Eksempelvis bør 
det være mulig, og ønskelig, å oppholde seg utenfor undervisningsrom eller arealer 
hvor studentproduksjoner som kunst eller musikk vises frem. 
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Tilrettelegging og levende campus: 
NTNUs visjon om ‘levende campus’ er en særs god tanke; en campus med mye, og 
kontinuerlig, aktivitet vil kunne bidra betydelig til trivsel, inspirasjon, og tilhørighet. 
Men dette forutsetter at campus legger til rette for slike forhold. For de tusenvis av 
studenter og ansatte som skal flyttes fra Dragvoll til Gløshaugen/Elgeseter, er 
utviklingen av ny campus en gylden mulighet til å skape nye arealer som bedre legger 
til rette for allsidig faglig og sosial aktivitet. 
 

Studentene ved NTNU Dragvoll krever at: 

• Campus skal være lett å navigere, og informasjon skal være lett tilgjengelig. 
Ny samlokalisert campus for NTNU blir stort, og det kan fort bli en utfordring å 
orientere seg. Det er viktig for tilhørighet og effektivitet at alle deler av campus 
er godt skiltet, og at informasjonsskranker er synlige og tilgjengelige, så studenter, 
ansatte og besøkende effektivt kan orientere seg om hvor de skal. 
 

• Det skal være mange, og tilstrekkelige, arealer for sosialisering og arrangement 
For å skape en ‘levende campus’ må det tilrettelegges for aktivitet ved å skape 
velutformede, synlige og funksjonelle arealer hvor sosiale og/eller faglige 
arrangementer i regi av fagmiljøer eller linjeforeninger/frivillighet kan holdes. 
Disse arealene bør, når det ikke foregår arrangementer, være egnet for bruk av 
ansatte og studenter til sosialisering eller arbeid. 
 

• Fagmiljøene skal kunne vise frem sitt arbeid. 
Studenter, og ansatte, innenfor flere fagmiljøer på NTNU, særlig humaniora, 
produserer verk som egner seg godt for fremvisning (musikk, teater, kunst etc.). 
Ny campus bør legge til rette for at dette kan vises frem, gjerne på en slik måte 
at Trondheims øvrige befolkning kan få glede av det (jf. NTNUs prinsipp om en 
urban campus). Dette både for at fagmiljøene skal kunne spre inspirasjon og 
kunne vise frem sitt arbeid, og for at NTNU skal kunne vise seg frem for byen. 
 

• Campus skal være åpent og tilgjengelig døgnet rundt. 
Om man ønsker en levende campus, må det legges til rette for bruk av 
campusarealer hele døgnet. Arrangement-, og sosialiseringsarenaer (fortrinns-
vis for linjeforeninger og øvrig frivillighet), samt arbeidsarealer, bør være 
tilgjengelige og innbydende hele døgnet, slik at det virker like naturlig å gå til 
lesesalen eller for å møte medstudenter fra linjeforeningen på kveldstid som på 
dagtid. 

  




