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Vi gjør oppmerksom på at det er møteplikt for alle instituttillitsvalgte (ITV)
Dersom du skal forlate møtet før det er ferdig må du gi beskjed til Leif Bjarne før møtet.
Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Leif Bjarne eller Elin før møtet.
* = Alle vedlegg følger innkallinga!

KAFFE/KAKE-TIL-MØTENE-LISTE – HØST 2017
Språk og litteratur
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Filosofi og religionsvitenskap (IFR)

3/10
17/10
14/11
21/11

Kunst- og medievitenskap (IKM)
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)
Program for europastudier
PLU HTV
Musikk

De som ikke får tildelt ansvar nå i høst, må regne med å få dette til våren.
Ansvar kan byttes internt, men gi gjerne FTVene/Elin beskjed om det.

REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 19.09.17, kl 16.15 i D9
Møteleder:
Referent:

Leif Bjarne Hammer
Elin Juliussen

Studentrådet HFs medlemmer:
Internt ansvarlig
Fakultetsansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig
Studentpolitisk ansvarlig
Musikk

Leif Bjarne Hammer
Karoline Nygård Jermstad
Per Kristian Berget
Felipe Fawcett
Fredrik Haga

Musikk

David Brüggerman

Språk og litteratur (ISL)
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Filosofi og Religionsvitenskap (IFR)
Filosofi og Religionsvitenskap (IFR)
Kunst- og medievitenskap (IKM)
Kunst- og medievitenskap (IKM)
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)
Program for europastudier
Program for europastudier

Katrine Landaas
Sondre Rekdal
Tone-Merete Øverby
Kamilla Østerberg
Eivind Rindal
Astrid Østigård
Wivi Holte Amundsen
Bård Torvetjønn Haugland
Charlotte Eide
Tobias Røed

Meldt fravær:
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)
HF HTV

Victor Elias Okpe
Anthony Xanthopoulos Domansky
Annbjørg Pasteur Stø
Johanne Orerød Torheim
Ida Johnsen Ingebrigsten
Oda Jønland

Ikkje møtt:

Observatører:
Studenttinget

Johannes Bjartnes

Studentrådet HFs saker
Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent.
Møteleder, ordstyrer og referent valgt.
Ref-sak 19/17 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 29.08.17
Referatet ble godkjent.
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Ref-sak 20/17 Saker fra Studentrådsrepresentantene.
Orientering fra FTVene.
Hva skjer på kontoret?
IFR Har tatt opp ventilasjon i helgene
Kamilla skal holde ref.gruppekurs i uke 39
Sti Hadde Sti-møte forrige torsdag.
Historie Fikk eksamensdatoer som krasjet – dette ordnet seg
Annbjørg har startet med kontorvakt.
Studieplan ble endret på 1. årsstudiet uten at studenten ble orientert om dette
IKM Vært i møte med inst.leder
Har ansatt ny inst.leder
ISL ½-dags seminar om hva som skjer med ansettelser
Mangler noen PTVer
KULT Har ikke skjedd noe
Musikk Prpøver å få kontakt med alle PTVene
Har årsmøte i linjeforeningen på mandag
Planlegger allmøte med valg av PTVer
David vil lage egen rutiner på konservatoriet
ARK Har hatt allmøte og valgt ny ITV; Johanne
Kontordag på mandager
EURO Lagger en spørreundersøkelse, har søkt instituttet om premie
Etterlyser hvem som er ref.gruppestudenter på emnene
Har stått på stand og blæstet om reg.gruppekursene
FTV Leif Har vært på Oppstartseminar for HF og SU, og på STi sitt seminar
Bjarne Vært i fak.styremøte
Har skrevet svar til fakultetet om rutinene ved linjeforeningenes opptak ved HF
Kakeliste er laget
Vært i møte med dekan
FTV Felipe Har laget høring om utveksling sammen med STi
Har vært på vårt oppstartseminar og på Sti sitt
STi jobber med å forebygge mobbing i utdanningen
FTV Karoline Vært på vårt seminar
Vært på Sti-møte
Vært på møte med prodekan
FTV Per K
Sett på opptakstallene til HF
Jobbet med linjeforeningsforumet – nye regler
På kontoret
Hele Sprett2-området er nå på en minnepinne.
Banner med reklame for TrønderEnergi står i gata ved Bibliotektrappa

HF-sak 23/17 Hvordan vil vi ha møtene våre?
Leif Bjarne orienterte om saken.
Delt møteleder og ordstyrer vil bli testet ut. Møteleder styrer hva det sankkes om.
Ordstyrer – hvem som snakker.
Håndvifting unngår vi.
Digitale sakspapirer prøves ut i høst.
Møtekultur er det greit å friske opp
Saker skal legges frem på en ikke ledende måte
Jo bedre utfyllende sakspapirene er jo bedre blir diskusjonen
Diskusjonene skal være saklig
Sakspapirene skal vises på skjerm i møterommet.
Noe skeptisk til PCer rundt bordet, men vi er selv ansvarlig for å følge med i
diskusjonen.

Studentrådet HF
Referat fra Studentrådsmøte 19.09.17
Side 3 av 3

De som ønsker utskrift av sakspapirene sier fra om dette til konsulenten i god tid.
HF-sak 24/17 Diskusjonssak om Studentrådsavis
PK innledet og orienterte om hva han foreslår.
Det skal være en lavterskel oppgave, frivillig å delta.
Dette vil være et felles prosjekt med Studentrådet SU
Vi går for et prøveprosjekt og setter det opp som egen post på studentrådsmøtene når
Studentrådet SU har sagt sin mening om saken
HF-sak 25/17 Valgkomite
Per Kristian orienterte om saken.
Vi skal ha en felles valgkomite med Studentrådet SU, som skal planlegge og
organisere valguka. Det skal være 2 FTVer og 2 ITVer
Det ble etterlyst et mandat for komiteen.
Når er valguka? Hvem vil være med: Sondre, Wivi og Astrid meldte seg
Det ble gjort klart til valg, men så trakk Wivi seg, og Sondre og Astrid ble klappet inn.
HF-sak 26/17 Eventuelt
Felipe orienterte om at han, Anja og Johannes fra STi holder på med en høring om
utveksling sopm vil komme snart.
- VT skal ha valg til Kulturstyret snart.. Interessert så ta kontakt med Felipe
Charlotte informerte om at HF jobber med avtale med Europakontoret
Eivind ønsker at saker som tas opp i STi og VT skal tas opp
- Kursing i sakskriving
Wivi informerte om VT-kampanjen for å fjerne nattaksten på buss
Evaluering av møtet
Artig møte.
Usikker på taletid
Dersom en krever det så skal det være skriftlig votering
Fint møte
Bra diskusjoner
Bra møtekultur og gode debatter
Positivt at mange har noe å si
Litt kjedelige saker
Gleder seg til de politiske sakene kommer
Godt møte
Snakk høyere

Møtet ble hevet 18.02

Leif Bjarne Hammer

Elin Juliussen

møteleder (sign.)

referent (sign.)

HF-sak 27/17
Saksbehandler: Leif Bjarne Hammer

DRAGVOLLKRAVET, DEL 1: CAMPUSVERKSTED
Forkortelser
HF
SU
FTV

– Det humanistiske fakultet
– Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap
– Fakultetstillitsvalgt

Videre lesing


NTNUs sider om campus

Bakgrunn for saken
I ulike fora (fakultetsstyre- og instituttledermøtene og i høringssvar til Studenttinget) er det viktig for
FTVene å kjenne til hva de ulike studiemiljøene tilknyttet HF mener er viktige prioriteringer for HFstudentene å ha i planleggingen av et nytt og samlokalisert campus.
Diskusjonene om campus vil danne grunnlaget for «Dragvollkravet», et krav fra HF og SU sine
studiemiljø til læringsmiljøene på fremtidens samlokaliserte campus. Det er viktig for Studentrådene
HF og SU at det legges fokus på studentenes bruksarealer.
Dekanen har presisert at det er hovedsakelig spørsmålet om faglig lokalisering at HF vil ha noe å si.
Campus er en viktig sak også i Studenttinget, hvor det allerede er lagt politikk for hvordan studentene
mener campus bør være (se vedlegg). Siden Studentrådet HF er et rådgivende organ, er det vårt
ansvar å gi innspill til Studenttinget i saker som berører campusspørsmålet. Derfor kan det være viktig
å se om HFs ønsker samstemmer med Studenttingets politikk. Her vil vi ha mulighet til å gi innspill i
fremtidige saker angående campus.
I dette verkstedet vil FTVene ha innspill fra Studentrådet HF på hva som skaper en god campus. Gå
sammen i grupper og diskuter punktene. Til slutt går vi gjennom punktene i plenum. På neste del av
«Dragvollkravet» vil vi ta opp spørsmålet om faglig lokalisering og Studenttingets politikk. Allikevel
oppfordres ITVene til å lese gjennom hva Studenttinget mener.

Studentrådet HF
HF-sak 27/17 Dragvollkravet
Side 2 av 2

En god campus
Diskuter med utgangspunkt i hva som fungerer for studentene ved ditt institutt.
 Hvilke typer bygg bør finnes på campus? (f.eks. mengde lesesaler, bibliotek, o.l.)
 Hvilke tjenester bør finnes på campus?
 NTNUs mål er et campus som er samlende, urbant, effektivt, bærekraftig og et levende
laboratorium. Hvordan kan man oppnå dette med hensyn på HF-studentene?
 Hvordan påvirker den designmessige utformingen studiehverdagen, og hvilke ønsker har HFstudentene her? (f.eks. naturlig lys, størrelse på rom, o.l.)
 Hvordan kan man skape nye arenaer for interaksjon mellom studie- og fagmiljøene ved HF?
 Hva fungerer godt på Campus Dragvoll/Olavskvartalet/Kalvskinnet?
 Hva fungerer dårlig på Campus Dragvoll/Olavskvartalet/Kalvskinnet?

Vedlegg:
 Arbeidsprogram for Studenttinget 2017 (relevante deler markert i gult)
 Campuspolitisk plattform, Studenttinget

Arbeidsprogram for Studenttinget 2017
Innledning
Dette dokumentet skal danne grunnlaget for hva Studenttinget mener er viktige prioriteringer for
året. Arbeidsprogrammet oppdaterer noen politiske områder, i tillegg til å gi Studenttinget
muligheter til å styrke arbeidsutvalgets fokus. Det inneholder både lokale, nasjonale og
internasjonale oppgaver som skal forsøkes løst innen året er omme.

Utdanning
Utdanning skal være NTNU sitt hovedfokus, da det er grunnsteinen i samfunnsansvaret til NTNU. Ved
å drive fremtidsrettet og fremragende undervisning vil man utdanne studenter som kan drive
forskning og nyskaping for fremtidens samfunn. Det er derfor viktig at undervisning ved NTNU er
forskningsbasert, og drives i større grad med studentaktiv læring. Undervisning ved NTNU foregår i
dag i alt for stor grad i form av tradisjonelle forelesninger og egenarbeid. Det bør derfor legges opp til
et mer jevnt arbeidsbelastning der obligatoriske oppgaver er tettere på læringsmålene i faget. Ved
stort arbeidspress er et viktig å koordinere innad i studieprogrammet så store oppgaver ikke faller i
samme tidsrom.
Arbeidet med faglig integrasjon er i full gang, og Studenttinget skal jobbe for at NTNU får et
tydeligere innslag av sin teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil i alle utdanninger. Samfunnet står
foran en stor teknologisk utvikling de nærmeste årene, og studenter fra NTNU skal være spesielt godt
rustet til å møte disse utfordringene sammenlignet med andre institusjoner. Dette bør gjelde
uavhengig av hvilket fagområde man tilhører.
Som følge av det faglige integrasjonsarbeidet bør det dannes en større grad av mobilitet mellom byer
og campus ved NTNU. Studenttinget skal jobbe for at man kan ta deler av graden sin ved andre
campus enn der man hovedsakelig studerer.
Studenttinget skal påse at forskrifter og gjennomføring av vurdering/eksamen og sensur, samsvarer
med gjeldende nasjonalt regelverk. Det skal ikke foreligge generelle unntak fra regelverket, dersom
det i særskilte tilfeller er nødvendig med avvik fra gitte frister, skal informasjon om dette gis til
studentene. Informasjon angående frister, rettigheter og muligheter for tilrettelegging av eksamen
skal være lett tilgjengelig for studenter.




Studenttinget skal arbeide for å øke studielånet til 1,5 G.
NTNU skal pålegge fakultetene, instituttene og studieprogrammenes nettsider å inneholde
samme informasjon/følge samme mal.
NTNU skal legge til rette for studentaktivitet som styrker faglige og sosiale aktiviteter ved
studie, institutt og fakultet.

Læringsmiljø
Læringsmiljøet er sammensatt av de fysiske, psykososiale, pedagogiske, digitale og organisatoriske
forholdene som legger til rette for den enkeltes studiesituasjon. Det er viktig at NTNU kontinuerlig
jobber for å bedre læringsmiljøet gjennom løsninger som fremmer trivsel og tilhørighet til
studieprogram. Studenttinget skal være en pådriver for mer studentmedvirkning slik at studentene
kan forme sine fysiske og psykiske rammer. Studenttinget skal være med på å sette dagsorden og
jevnlig komme med saker angående læringsmiljøet, og på den måten sikre studentens stemme i
arbeidet med å skape et bedre læringsmiljø på NTNU. Frafall er et stort problem i høyere utdanning
og derfor ber studenttinget om at NTNU setter i gang tiltak for å bedre de rådgivende organene på
NTNU slik at studentene får et mer tilpasset og helhetlig tilbud. Samtidig skal studenttinget jobbe
med sosiale og faglige forhold som knytter studentene til studieprogrammene, instituttene,
fakultetene og universitetet. Studenttinget mener også at ingen undervisning skal være obligatorisk
så fremt det ikke er ferdighetstrening. Faglærer har ansvar for å legge opp så god undervisning at
obligatorisk oppmøte ikke er nødvendig for at studentene skal møte opp. Alle studenter som har
behov for det skal oppleve å få god tilrettelegging av både studiehverdagen sin,
praksisgjennomføring og vurderingssituasjoner. Det er NTNU sitt ansvar å informere om slike
ordninger, og å finne gode løsninger for tilrettelegging.








NTNU skal styrke de rådgivende organene ved NTNU slik at studentene får et mer helhetlig
og hensiktsmessig tilbud.
Studenttinget skal samarbeide tett med LMU for å sikre et så godt læringsmiljø som
overhodet mulig på NTNU
NTNU skal forebygge frafall ved å sette i gang konkrete tiltak for å bedre læringsmiljøet på
universitetet.
NTNU skal arbeide aktivt for å styrke lovverket om læringsmiljø. Lovverket må i tillegg til det
fysiske læringsmiljøet også omfatte det psykososiale, pedagogiske, digitale og
organisatoriske læringsmiljøet.
Studenttinget skal jobbe aktivt for at studentene har tilstrekkelig kunnskap om sine
rettigheter.
NTNU skal arbeide for å forberede det digitale læringsmiljøet og sørge for at de digitale
plattformene er oppdatert og i tråd med brukervaner ellers i samfunnet.

Praksis
Studenttinget mener at NTNU skal ta ansvar for å finne bolig for de studentene som har praksis
utenfor institusjonsområdet, dersom de må forlate bostedskommunen sin for å ha praksis, eller må
bruke mer enn én time med kollektivtransport til praksisplassen. NTNU skal sørge for at studenten
får avklart sin boligsituasjon senest 4 uker før praksisperioden starter. Ekstern veileder skal ha minst
to år i relevant jobb bak seg, og skal ha fått relevant kursing av institusjonen. Ved intern veiledning
skal det være et tak på hvor mange studenter eller grupper av studenter en veileder kan ha. Samtidig
skal NTNU legge til rette for at veileder har flest mulig grupper på samme sted, spesielt der veileder
må reise eller overnatte. Dette vil gjøre veileders arbeid lettere, og kan føre til bedre veiledning og
lavere kostnader. Studenttinget mener studenter skal få tilbud om særskilt praksisplass, dersom

studenten kan påvise behov for dette. Vurdering ved praksis skal være tilrettelagt etter studentens
behov og rettigheter. Studenttinget mener NTNU bør se på muligheter for praksis i alle studier og
være en nasjonal pådriver for dette.






Studenttinget mener det er hensiktsmessig å legge til rette for arbeidserfaring i alle
studieprogram.
Praksis er erfaringsbasert og obligatorisk, men krever mye av studentene og burde dermed
tilsvare arbeidsmengden i studiepoeng deretter.
NTNU bør arbeide for å anerkjenne utenlandspraksis som utveksling.
NTNU skal jobbe for å bedre praksisavtalene for å sikre en god praksis for den enkelte
student.
Studenttinget skal arbeide for at NTNU organiserer bosted og dekker ekstra bo- og
transportkostnader for praksisperioder.

Skikkethet
NTNU har flere studenter innenfor studier med skikkethetsvurdering enn noen annen institusjon i
Norge, og bør derfor være best i klassen på behandling og oppfølging av skikkethetsreglement.
Studenttinget skal jobbe for at tvilsmeldinger skal være anonymisert frem til det blir foretatt en
særskilt skikkethetsvurdering.
Studenttinget skal sørge for at NTNU aldri bruker «veiledning ut av studie». Det skal kun brukes
riktige kanaler for å starte tettere oppfølging og veiledning. Her bør det foreligge tydelige
dokumenter og forklaringer på hvordan prosessene fungerer, og hvem som har ansvar for hva. NTNU
må ta et særskilt ansvar for å informere om hvordan saksgangen fungerer.
Studenttinget skal jobbe for at kostnadsbyrden ved skikkethetsvurdering ligger på
kunnskapsdepartementet.



NTNU skal ha informasjon om skikkethet lett tilgjengelig på sine nettsider, og spesielt
innenfor det enkelte studieprogram som er innebefattet av skikkethetsvurdering.
Studieprogram som er innebefattet av skikkethetsvurdering skal ha obligatorisk kurs, der
studentene orienteres om skikkethet. Kurset skal gjennomføres før første praksisperiode.

Digitalisering
NTNU har veldig stor utstrekning med campus i tre byer, og store avstander mellom campus internt i
Trondheim. For å lykkes med hente ut fusjonsgevinster uten at dette går utover kjernevirksomheten
må NTNU intensivere digitaliseringsprosessene som foregår ved institusjonen. Studenttinget mener
at NTNU i større grad må ta i bruk de ressurser som studentene besitter. NTNU bør se på muligheter
for å streame undervisning over flere campus, på denne måten kan en utnytte sterke fagmiljøer på
tvers av campus på en kostnadseffektiv måte. NTNU bør se på muligheter for digital veiledning under
prosjektoppgaver og praksis for å sikre tettere oppfølging av studenter.
Det bør legges mer til rette for studentdrevet forskning i digitalisering av NTNU. Studentene sitter på
mye kompetanse som kan utnyttes bedre hvis en del av undervisningsopplegg, prosjekt-, bachelorog masteroppgaver er rettet mot utvikling av NTNU.

Campus
Hvert campus skal oppfylle studenter og ansattes arealbehov, både til fagrelaterte og sosiale behov.
Det er også ønskelig at NTNU har et grønt og levende campus som har stor aktivitet hele døgnet.
Læringsarealene ved NTNU skal være i tråd med målet om innovative og varierte
undervisningsformer. Derfor er det viktig at studenttinget fremmer sin nullvisjon for bygging av
klassiske undervisningsarealer, og ønsket om fleksible arealer som har flerbrukspotensial.
Studenttinget skal også sikre at studentenes behov blir ivaretatt i utviklingen av alle NTNU sine
campus.






Studenttinget skal ta en aktiv rolle i utviklingen av campus og i utviklingen av nye og
eksisterende læringsarealer.
Studenttinget skal være en pådriver for universell utforming slik at alle kan studere ved
NTNU uavhengig av behov for tilrettelegging.
Studenttinget skal jobbe for utviklingen av et grønt, åpent og levende campus.
Ved økning i bygningsmasse skal NTNU legge til rette for, og stille arealer tilgjengelig til
utenomfaglig studentaktivitet.
Studenttinget skal sørge for at studenter er representert i alle fora der det diskuteres eller
avgjøres omdisponering av arealer.

Synlighet
Studenttinget skal jobbe tettere med Studentmediene, Studentersamfundet og studentfrivilligheten
for øvrig, for å øke kunnskapen om, og interessen for Studenttingets arbeid.
Studenttinget skal samarbeide med NTNU og studentrådene for å samkjøre arbeid med synlighet og
engasjement. Dette skal danne en felles forståelse for hvordan politikk ved institusjonen kan påvirkes
og utvikles videre.


Studenttinget skal jobbe for en valgoppslutning på minimum 30% for hele NTNU ved neste
valg.

Forskning og formidling
NTNU er en stor aktør i det norske samfunnet, og har en viktig rolle for kunnskapsutvikling og
formidling. Derfor bør NTNU jobbe aktivt for å sørge for at publisering kun skjer i kanaler som er
åpne for allmennheten, og kan fremme samfunnsutvikling. Studenttinget skal jobbe for at NTNU
publiserer i åpne kanaler, og at dette blir integrert i utvikling av emner som undervises ved
institusjonen. NTNU bør i større grad inkludere studenter i forskning og forskningsprosesser.

Internasjonalisering, utveksling og internasjonale studenter
Studenttinget deler NTNU sin visjon om å bli et internasjonalt fremragende universitet, og ønsker
økt satsing på internasjonalisering. NTNU har vedtatt et mål om 40% studenttutveksling. Utveksling
er viktig for kulturforståelse og respekt på tvers av landegrenser. For å oppnå dette målet er det
avgjørende at studentene har enkel og god tilgang på informasjon og veiledning om utveksling. I alle
studieprogram bør det være minst ett semester som er spesielt lagt til rette for utveksling. Allikevel
er det viktig at studenten møter fleksibilitet i hos instituttets og studieprogrammet. Instituttene har
et spesielt ansvar for å spre god informasjon om utvekslingsprosessene. Internasjonal seksjon skal ha
ansvaret for formalitetene rundt utveksling, mens institutt og studieprogram skal ha ansvaret for
gode og faglig sterke utvekslingsavtaler.
NTNU skal legge til rette for gode språkkurs i forkant av utveksling, for å senke terskelen for å reise
ut. Disse kursene burde være mulig å få godkjent som fag, og dokumenteres som språkfag ved
søknad til utenlandske universiteter. Dokumenter som ikke er klare til tiden bør kunne ettersendes.
Studenttinget skal sikre at internasjonale studenter får like rettigheter og forutsetninger for et godt
studieopphold ved NTNU som studenter fra Norge. Det betyr at informasjon om studiet, samt
undervisningsmateriell må være tilgjengelig på engelsk. Studenttinget skal arbeide for at
internasjonale studenter skal bli bedre integrert i både studiemiljøet og bymiljøet. NTNU og
Studenttinget bør derfor samarbeide godt med Studentersamfundet i Trondhjem, linjeforeninger
samt andre relevante aktører.
Studenttinget mener det er viktig å beholde gratisprinsippet på norske universitet, også for
internasjonale studenter. Derfor skal Studenttinget jobbe proaktivt med andre studentpolitiske
aktører for å forhindre at studieavgift for internasjonale studenter blir en realitet etter
stortingsvalget.


Studenttinget skal arbeide opp mot KD for å få godkjent utenlandspraksis over kortere
perioder som utveksling.

Internasjonalt samarbeid og solidaritet
NTNU har skrevet under på avtalene “Students at risk”(StAR) og «Scholars at risk”(SAR). StAR er en
midlertidig ordning som skal evalueres i 2017. Studenttinget mener ordningen er viktig og bør
opprettholdes. Derfor skal Studenttinget arbeide med relevante aktører som SAIH for å overbevise
myndighetene om at StAR videreføres som en permanent ordning.
Studenttinget skal jobbe med NTNU for å bedre legge til rette for at studenter og vitenskapelige
ansatte kan komme til NTNU gjennom disse programmene. Det er viktig å tilby engelskspråklige
bachelorprogram for å tiltrekke seg studenter fra StAR. Derfor bør NTNU tilby enkelte studieprogram
på bachelornivå på både norsk og engelsk.
Det er viktig for Studenttinget å vise solidaritet med studentene og befolkningen for øvrig i VestSahara. Studenttinget har et erfaringssamarbeid med UESARIO, saharawienes studentunion, og bør
fortsette med å dele erfaringer med dem. I tillegg skal Studenttinget jobbe aktivt med å belyse

situasjonen i Vest-Sahara, og samarbeide med relevante aktører for å bedre situasjonen i det
okkuperte landet.
Akademisk frihet er en svært viktig sak for Studenttinget. I flere land forverres situasjonen for
akademikere, med Tyrkia som et nært eksempel. Scholars at Risk har en viktig internasjonal rolle i å
belyse og rapportere om tilstanden for akademisk frihet. Studenttinget skal sammen med NSO og
andre påvirke nasjonale myndigheter til å ta opp situasjonen for akademisk frihet i internasjonale
fora. Utdanning har en grunnleggende demokratiserende effekt. Derfor er det viktig at NTNU
fortsetter arbeidet med publisering på open access, slik at NTNUs forskning og utdanning virkelig kan
gi kunnskap for en bedre verden.
FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2250 - Unge, fred og sikkerhet understreker viktigheten av unges
deltakelse i offentlige beslutningsprosesser. Studenttinget mener det er viktig at norske myndigheter
aktivt fremmer dette internasjonalt. Studenter og andre unges innspill er avgjørende for at man skal
lykkes i bekjempe framveksten av voldelig ekstremisme.
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Campuspolitisk plattform
Vedtatt av Studenttinget NTNU 3. mars 2016. Revidert 23.februar 2017.
Denne plattformen beskriver studentene ved NTNU sine krav for campusutvikling.
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Universitetsbyene
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Studenttinget mener at NTNU skal ha en strategi for campusutvikling som fremmer byintegrering.
Dette innebærer en sterkere sammenheng mellom by og campus, samt byenes befolkning og de som
tilhører universitetet. Studenter, forskere, næringsliv og byens befolkning skal kunne bo, jobbe og
leve tett på campus.

9
10
11
12

Det skal ikke være et mål å fylle opp alle nybygg med kun det som tilhører universitetet, men legges
til rette for at næringsliv, tjenesteleverandører og møteplasser kan etablere seg i tilknytning til, og på
campus. Spesielt er oppstarts- og samarbeidsbedrifter aktører som bør inviteres inn i større grad.
Slike tiltak er grunnleggende for målet om å skape et levende campus.
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NTNU skal være synlig i bybildet og en tydelig samfunnsaktør. Campus skal i sin utforming fremme
formidling av kunnskap og forskning, spesielt mot unge. Universitetet må invitere byens befolkning
inn i sin virksomhet gjennom åpne og sentralt plasserte arealer og møteplasser.
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Et godt samarbeid mellom universitetet, vertskommunene og samskipnaden er avgjørende for et
levende, døgnåpent og velfungerende campus. Det må legges til rette for rask og behagelig reise til
og fra campus. Studenttinget forventer at man strekker seg langt for å forbedre kollektivtilbudet i
universitetsbyene og gjøre det rimelig for studenter døgnet rundt.
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NTNU og samskipnaden (Sit) har gjennom samarbeidet Study Trondheim forpliktet seg til å gi alle
studenter et trygt og rimelig botilbud. Areal til nye studentboliger skal derfor være en viktig del av
campusutviklingen. Disse skal i stor grad bygges sammen med resten av Campus, men der det er
hensiktsmessig kan studentboliger bygges ved andre sentrale områder i byen, dette vil være med på
å gjøre studentene synlige i bybildet.
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En variert hverdag

27
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Framtidens NTNU skal ligge i verdenstoppen på variert undervisning som aktiviserer studentene,
dette må gjenspeiles i utviklingen av NTNU sine campus.
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Studenttinget NTNU ønsker at en satsning på internasjonalisering skal gjenspeiles i NT NU sine
arealer. Dette innebærer hensyn til mangfoldet i studentmassen med fokus på integrering og
synlighet.

32
33
34

Studenttinget har en nullvisjon for bygging av nye auditorier og forventer at det ikke bygges ett
eneste nytt tradisjonelt auditorium. Universitet må heller bygge undervisningsrom der flere typer
undervisning kan finne sted. Dette vil legge til rette for mer samarbeidslæring og aktiv undervisning.
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Universell utforming skal være et gjennomgående prinsipp på alle NTNU sine campus. Det skal tenkes
at universell utforming i alle trinn i planleggings- og byggeprosesser. Det betyr for eksempel at
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hovedatkomsten til ulike arealer skal være tilgjengelig for alle. Alle undervisningsrom skal ha utstyr
som tilrettelegger alle funksjonsnedsettelser.
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Hverdagen for studenter følger ikke normal arbeidstid, men er sammensatt og variert. Studenttinget
krever derfor at NTNU sine studenter har adgang til alle campus og nødvendige rom døgnet rundt,
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dette innebærer at laboratorier blir tilrettelagt for egenstyrt studentvirksomhet utenom normal
arbeidstid. En begrensning av studentenes frihet vil være en uakseptabel innskrenkning av den
kreativiteten og tankekraften et moderne samfunn trenger. Hovedregelen på universitetet skal være
åpenhet og fri tilgang.
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Studentfrivillighet og velferd
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NTNU forplikter seg gjennom samarbeidet StudyTrondheim til å tilrettelegge for en enda sterkere
frivillighetskultur. Studentfrivilligheten er sentral i studenthverdagen på NTNU. Areal til frivilligheten
skal fra dag en være en prioritet på linje med areal til undervisning og forskning i planlegging av
nybygg. En levende studentfrivillighet er ingen selvfølge, men er noe universitetet og dets vertsbyer
nyter godt av. Slikt engasjement skal være synlig i og utenfor arbeidstid, på hele campus.
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Linjeforeninger og andre studentorganisasjoner/foreninger på NTNU gjør et viktig arbeid i å skape
sosiale og faglige arenaer og gir studentene tilhørighet til sitt fagfelt. For å drive dette arbeidet er
foreningene helt avhengige av egne og egnede lokaler, dette er universitetets ansvar. Frivilligheten
må involveres i å beskrive sine behov tidlig i prosessene.
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Studentidretten er en viktig del av studenthverdagen og bidrar positivt både som sosiale arenaer og
har positiv effekt på psykisk og fysisk helse. Studenttinget mener NTNU skal stille lokaler og areal til
studentidrett, samt legge til rette for dette i videre utvikling av campusene.
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Studenthelsen må stå sentralt på NTNU sine campus. Studenttinget mener NTNU skal utnytte
fremtidige utbygginger til å investere i egne bygg til studentene. Disse skal samle
studenthelsetjenester som leger, tannleger, psykologer og helsesøstre lett tilgjengelig på campus.
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Studenttinget mener alt areal disponert av studentfrivillighet, studentidrett og
studentvelferd skal være fristasjoner.
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Et grønt Campus
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Studenttinget forventer at NTNU lever opp til sitt motto “Kunnskap for en bedre verden” og sitt
satsningsområde på bærekraft i campusutviklingen. Nullutslippsbygg, som er energieffektive og
produserer like mye energi som de forbruker er et godt bidrag i arbeidet med å redusere
universitetets klimafotavtrykk. NTNU må ta sitt ansvar for miljøet på alvor og satse på å bygge og
grønt og bærekraftig.
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Et grønt campus er et levende campus. Nybygg og fortetting skal ikke gjøres på en måte som
ødelegger grønne lunger og fritidsområder. Både studentene og byens befolkning nyter godt av disse
områdene som også er sosiale arenaer. NTNU må bygge på en måte som gjør det enklere og mer
attraktivt å bruke uteområder i hverdagen. Dette innebærer at fellesarealer og møteplasser ikke
gjemmes unna, men bygges åpne og lett tilgjengelige.
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Trondheim
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Studenttinget mener at NTNU i Trondheim ved fremtidige utbygninger må trekke campus enda
nærmere sentrum, dette innebærer bygging like sør for elveslyngen for å trekke mer av byen til
campus. Det er viktig at det skjer en reell samling av campus som knytter de eksisterende campusene
på Gløshaugen, Øya og Kalvskinnet sammen. En må og bygge på en slik måte at det er naturlig rom
for byens øvrige befolkning til å ta del i aktiviteten på campus slik at campus ikke oppleves som
utilgjengelig. Studenttinget mener Trondheim kommune skal ha fokus på byutvikling i Elgesetergate
og på sørsiden av elveslyngen.
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Gjøvik
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Studenttinget mener NTNU må utvikle campus i Gjøvik i tråd med Gjøvik kommunes reguleringsplan.
campus må utvikles med byintegrering som et prinsipp, og aksen sentrum-campus bør være
hovedfokuset. Dette vil bidra til å knytte by og universitet tettere sammen. Studenttinget mener
NTNU, samskipnaden og kommunen sammen må tilrettelegge for bedre kollektivtransport til og fra
campus og steder der studentene oppholder seg. Dette vil være bysentrum, Sørbyen Studenthjem,
Nordbyen Studenthjem og Sentrum Studenthjem.
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Ålesund
Studenttinget mener NTNU må utvikle campus i Ålesund i tråd med kommunens egen
knutepunktstrategi. Ålesund har fire definerte knutepunkt. Dette er sentrum, campus, Åse Sykehus
og Moa, disse skal være knutepunkt for kollektivtrafikken og supplere hverandre i innhold og tilbud
til byens innbyggere. Studenttinget forventer at kommunen legger til rette for god kollektiv
korrespondanse mellom knutepunktene til alle døgnets tider. Studenttinget ser det som
hensiktsmessig at NTNU og Samskipnaden fokuserer på knutepunktene campus og Sentrum i sin
utvikling da det er her studentene i hovedsak er, disse knutepunktene må supplere hverandre i tilbud
og fasiliteter til studentene. Det bør legges til rette for boliger, sosiale arenaer og arealer til
studentfrivillighet i sentrum da dette tydeliggjør studentene i bybildet.

HF-sak 28/17
Saksbehandler: Karoline N. Jermstad

Mulig revisjon av Det humanistiske fakultets masteravtale
Forkortelser
HF
FTV
ITV
PTV

– Det humanistiske fakultet
– Fakultetstillitsvalgt
– Instituttillitsvalgt
– Programtillitsvalgt

På andre fakultet på NTNU er det vanlig at hvert institutt har en egen masteravtale. På HF derimot har
vi én avtale som gjelder på hele fakultetet.
I HFs masteravtale står det kort fortalt at man som student må ha betalt semesteravgift og bekreftet
utdanningsplan i StudentWeb, det inneholder informasjon om studieprogresjon, redusert
studieprogresjon og permisjon. Avtalen inneholder også informasjon om omfang av veiledningstimer,
og hvordan de vektes i for- og etterarbeid, i tillegg til informasjon om midtveissamtale, og at denne
går inn under veiledningstimene. Avtalen informerer også om hva veileder kan bistå med (i listeform), og hva som skjer om veileder blir syk, og da kan studenten få ny veileder av instituttet.
Instituttet har også ansvar for å oppnevne ny veileder dersom samarbeidet blir problematisk, og en av
partene ønsker å bli løst fra avtalen. Masteravtalen i sin helhet ligger som vedlegg til saken.
Som et eksempel på en masteravtale er det her lagt ved masteravtalen til institutt for sosiologi og
statsvitenskap (ISS). Den inneholder mye av det samme som HFs masteravtale, men er mer
konkretisert. I ISS sin masteravtale er det for eksempel oppdelt i tre kategorier: studentens ansvar,
veileders ansvar, og instituttets ansvar. Her nevnes det også praktiske elementer, som f.eks. det at det
er studentens ansvar å avtale veiledningstid. Masteravtalen i sin helhet ligger som vedlegg til saken.

Diskusjonsspørsmål:
1. Er det noe som bør tilføyes eller bli spesifisert i HFs masteravtale?
2. Er det noe som bør fjernes i HFs masteravtale?
3. Bør HF ha instituttvise masteravtaler, slik som andre fakultet har? Hva er fordeler eller
ulemper med dette?
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Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Avtale om gjennomføring av masteroppgave - 30 studiepoengsoppgave

Denne avtalen bekrefter at masteroppgavens tema er godkjent, at et veiledningsforhold er etablert, og at partene
(student, veileder og institutt) er kjent med og har akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring av
masteroppgaven. Avtalen er videre regulert av lovverk, studieforskrift og studieplan for masterprogrammet.
Personopplysninger
Etternavn, fornavn
Studentnummer
E-postadresse
Telefon
Adresse, postnummer og -sted

Institutt og studieprogram
Ansvarlig institutt
Studieprogram, evt. studieretning (kode)
Avtalens varighet
Oppstart
Planlagt innlevering
Hvis avtale om deltidsstudier, angi prosent
All veiledning må være gjennomført innenfor avtaleperioden
Arbeidstittel / tema for masteroppgaven

Veiledning
Navn på veileder
Navn på evt. biveileder og kontaktinformasjon
Antall tildelte veiledningstimer (inkl. for- og etterarbeid)
Tilleggsavtale
Foreligger tilleggsavtale?
Hvis ja, hvilke?

Ja

Nei

Etiske hensyn – personvernvurderinger
Må det søkes om godkjenninger (REK, NSD)?
Merknad

Ja

Nei

Underskrifter
Vilkår
Jeg har lest og akseptert gjeldende
retningslinjer for masteroppgaven
Vilkår
Jeg påtar meg ansvaret for veiledning av
studenten etter gjeldende retningslinjer
Vilkår
Instituttet godkjenner opplegget for
masteroppgave

Dato

Studentens underskrift

Dato

Veileders underskrift

Dato

Instituttleders underskrift
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Retningslinjer for gjennomføring av masteroppgaven
1. Ansvarsforhold - rettigheter og plikter
Studenten har hovedansvaret for framdrift og innhold i oppgaven, og for det endelige produktet som leveres.
Veiledning tar hovedsakelig utgangspunkt i skriftlig materiale fra studenten. Det innebærer at det er studentens
ansvar å
o avtale veiledningstid
o utarbeide en fremdriftsplan for arbeidet i samråd med veileder
o avklare med veileder hvor ofte og hvordan veiledning skal finne sted, samt hvor tilgjengelig veileder skal
være for studenten
o sammen med veileder holde oversikt over antall brukte veiledningstimer
o gi veileder nødvendig skriftlig materiale i rimelig tid for veiledning skal finne sted
o holde veileder/ instituttet orientert om fremdriften i arbeidet med masteroppgaven
o melde fra til veileder og institutt dersom han/ hun avbryter studiet
o ta kontakt med instituttet dersom det er behov for å avtale ny innleveringsdato og forlenge avtalen
Det er veileders ansvar å
o fylle ut avtaleskjema sammen med studenten
o avklare forventninger om veiledningsforholdet og hvordan veiledning skal foregå
o orientere studenten om aktuelle forskningsetiske retningslinjer, http://www.ntnu.no/etikkportalen
o sørge for at det søkes om nødvendige godkjenninger (etikk, personvernhensyn)
o gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling
o gi hjelp til orientering i faglitteraturen
o vurdere metodiske fremgangsmåter og kvaliteter
o drøfte resultater og tolking av disse
o drøfte opplegg for den skriftlige utformingen av masteroppgaven
o holde seg orientert om progresjon i studentens arbeid
o sammen med studenten holde oversikt over antall brukte veiledningstimer
o følge opp studenten i forhold til framdriftsplanen, og kontakte studenten dersom det er behov for det
Det er instituttets ansvar å
o finne og oppnevne veileder(e)
o sørge for at denne avtalen blir inngått
o i samarbeid med veileder holde oversikt over studentenes framdrift, oversikt over antall brukte
veiledningstimer, og følge opp dersom studenten er forsinket i henhold til avtale
o oppnevne ny veileder og sørge for inngåelse av ny avtale dersom
- veileder blir fraværende på grunn av forskningstermin, sykdom, reiser o.a. (hvis hensiktsmessig)
- student eller veileder ber om å få avslutte avtalen fordi en av partene ikke følger den
- andre forhold gjør at partene finner det hensiktsmessig med ny veileder
o gi studenten beskjed når veiledningsforholdet opphører
o informere veiledere om ansvaret for å ivareta forskningsetiske forhold, personvernhensyn og
veiledningsetiske. For etiske retningslinjer i veiledningsforholdet, se
http://www.admin.uio.no/opa/ps/etiske_retningslinjer.html
o inngå avtale med annet institutt/ fakultet/ institusjon dersom det er oppnevnt biveileder

3 av 3

2. Rammer
Hva avtalen omfatter
Denne avtalen regulerer først og fremst veiledningsforholdet og innebærer at rett til veiledning opphører etter
avtalens utløp dersom ikke annet er avtalt.
Endringer i avtalen skal framgå som vedlegg til avtalen som opprinnelig ble inngått (endringsskjema).
Masterstudiet og arbeidet med masteroppgaven er regulert av Universitets- og høgskoleloven, NTNUs
studieforskrift og gjeldende studieplan for masterprogrammet. Det følgende er eksempler på forhold som ikke
omfattes av denne avtalen:
- Permisjoner (NTNUs studieforskrift, § 7)
- Deltidsstudier (NTNUs studieforskrift, § 8)
- Sensur og klagerett (NTNUs studieforskrift, § 42)
- Gjentak av masteroppgaven (NTNUs studieforskrift, § 31)
Veiledning
• Veiledning er obligatorisk. Studenten har krav på inntil 50 timers veiledning – inkludert for- og etterarbeid.
Veiledningstiden forutsettes i utgangspunktet brukt i fjerde semester. Den totale rammen er uavhengig av
om gjennomføringen av masteroppgaven tar lengre tid en normert, bytte av veileder, og overgang fra 30-45
studiepoengsoppgave.

• Rett til veiledning opphører etter at veiledningstimene er oppbrukt eller etter normert studietid dersom ikke
annet er avtalt. Eventuelle endringer skal fremgå av endringsskjema.
• Det er etter søknad til instituttet, adgang for studenter som har påbegynt 30 studiepoengs oppgave å gå
over til 45 studiepoengsoppgave så fremt det finnes i studieprogrammet. Ny kontrakt skrives for 45
studiepoengsoppgave. Det er kun anledning til å søke overgang én gang innenfor samme studieprogram og
det kan ikke søkes om overgang innenfor et semester.
Studierett
•

Studieretten på programmet reguleres av NTNUs studieforskrift § 4 punkt 5 og § 6.

•

Studenten får etter søknad utvidet studierett/ forlenget denne avtalen/utsatt innleveringsfrist én gang.
Normalt gis det forlengelse for ett semester (endringsskjema skal brukes).
Dersom oppgaven ikke leveres innen den nye fristen (i henhold til endringsskjema), vil studieretten
opphøre, og studenten mister sine rettigheter som student.
Studenter som har mistet studieretten på masterprogrammet kan levere masteroppgaven til sensur dersom
alle obligatoriske aktiviteter (inkludert obligatorisk veiledning) er gjennomført.

•
•

Innlevering
•
•
•
•

Masterkontrakten skal være levert og underskrevet senest den 10. januar i fjerde semester. Ved forsinket
progresjon i studiet og innlevering av oppgaven i høstsemesteret er fristen for innlevering av kontrakt
15.september.
For at instituttet skal kunne garantere sensur i høstsemesteret for de som leverer kontrakt på høsten må
oppgaven være levert senest 1.november.
Oppgaven skrives normalt som en monografi.
Oppgaven skal leveres i 5 antall papireksemplarer samt elektronisk for registrering i DIVA. Oppgaven skal
bindes inn med omslag via NTNU-trykk enten i B5 eller A4 format. Det er viktig at oppmeldingsskjemaet og
klausuleringsskjemaet leveres sammen med de 4 eksemplarene av oppgaven. Oppgaven leveres på
ekspedisjonskontoret ved ISS. Det elektroniske dokumentet skal leveres som en fil inkludert omslagets
forside. Oppgaven leveres på e-post til iss@svt.ntnu.no.

1 av 3

Skjema for
masteravtale

Det humanistiske fakultet

Referanse
2008/3591

Mastergradsavtale
Institutt:………………………………………………………………….
Masterprogram:…………………………………………………
Innleveringsfrister:
- 15. september (ved opptak i høstsemesteret, samt justering av masteravtalen)
- 15. februar (ved opptak i vårsemesteret, samt justering av masteravtalen)
1. Studentens personalia
Etternavn, fornavn:
Fødselsdato:
Semesteradresse:
Telefon:
Hjemmeadresse:
Telefon
E-postadresse ved NTNU
Husk å melde fra endringer til instituttet og på Studentweb.

2. Planlagt tema og arbeidstittel for
masteroppgaven (kan fylles ut senere)
Arbeidstittel:
Endelig tema og kort prosjektplan leveres senest
(dato):

3. Veileder (kan fylles ut senere)
Veileder:
Eventuell biveileder
Tildeling av veileder skjer etter innlevering og godkjenning av endelig oppgavevalg

4. Plan for gjennomføring av masterstudiet
Opptakssemester og -år:
Planlegger å gjennomføre på normert tid (2 år), avslutningssemester:
Planlegger deltidsstudium (maks. 4 år), avslutningssemester:
Kort begrunnelse for
deltidsstudium:

5. Arbeidssted
Arbeidssted (lesesalsplass Dragvoll, evt. hjemme):
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6. Retningslinjer - rettigheter og plikter
6.1. Masteravtalen, som er en del av studentenes utdanningsplan, er en retningsgivende samarbeidsavtale mellom student,
veileder og institutt med de rettigheter og plikter dette innebærer.
6.2. Alle opptatte masterstudenter skal underskrive masteravtale og bekrefte den nettbaserte utdanningsplanen på
Studentweb i første semester av masterstudiet innen de frister som gjelder (p.t. 15. september for høstsemesteret og
15. februar for vårsemesteret) hvis rettighetene i denne avtalen skal opprettholdes. For å få bekreftet utdanningsplan
må semesteravgift være betalt.
Rettigheter knyttet til veiledning og tildeling av fast lesesalsplass forutsetter at avtale er etablert og underskrevet av
partene. Studenter som har overskredet normert studietid, og ikke har avtale om permisjon eller deltidsstudier, skal
ikke ha masterlesesalsplass.
6.3. Studentenes studieprogresjon bestemmes i masteravtalen og bekreftes i utdanningsplanen. Den avtalte
studieprogresjonen skal ta utgangspunkt i normert studietid på to år, men kan avtales med inntil 50 % redusert
studieprogresjon (jf. Utfyllende regel til § 8 i NTNUs studieforskrift). Det innebærer at det kan avtales maksimal
studietid på fire år for et masterstudium. Studenter som ikke fullfører masterstudiet innenfor denne rammen, og slik
det er nedfelt i masteravtalen og i utdanningsplanen, mister studieretten på masterprogrammet, med mindre
forsinkelsen er basert på gyldige grunner (sykdom, permisjoner og lignende, jf. § 4, nr. 5, i NTNUs studieforskrift).
6.4. Permisjoner innvilges av instituttet etter søknad fra studenten (jf. § 7 i NTNUs studieforskrift). Frist for søknad om
permisjon grunnet forutsigbare forhold er 15. september for høstsemesteret, og 15. februar for vårsemesteret. Ved
behov for permisjon grunnet akutt oppståtte tilfeller ber vi om at instituttet kontaktes så snart som mulig. Studenter
kan innvilges permisjon maksimalt to ganger, i maksimalt ett år tilsammen fra masterprogrammet utover avtalt
studietid, jf. punkt 3 ovenfor. Sykdom, eksterne ulønnede fagrelevante oppdrag og lønnet arbeid er gyldige
permisjonsårsaker. Studenten bør ha avlagt minimum 60 studiepoeng i graden før han/hun blir innvilget permisjon for
andre gang. Masteravtalen og utdanningsplanen skal justeres når permisjoner er innvilget, eller andre gyldige forhold
tilsier en forsinkelse i studieprogresjonen. Rett til fødselspermisjon reguleres av Lov om universiteter og høgskoler, §
4-5: http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html#4-5).
I spesielle tilfeller kan fakultetet, etter anbefaling fra NTNUs rådgivings-/tilretteleggingstjeneste, innvilge permisjoner
og deltidsstudier utover rammene som er nevnt ovenfor.
6.5. Omfanget av veiledningen (målt i timeverk (tv)) som studenten har krav på i forbindelse med arbeidet med
masteroppgaven er avhengig av omfanget av masteroppgaven målt i studiepoeng:
 Masteroppgaver med omfang av 52,5 eller 60 studiepoeng:
60 tv.
 Masteroppgaver med omfang av 30 eller 45 studiepoeng:
40 tv.
Forholdet mellom direkte veiledningstid med studentene og for-/etterarbeid vektes i forholdet 1:3. Dette gir følgende
timeverk direkte veiledningstid for studentene:
 Masteroppgaver med omfang av 52,5 eller 60 studiepoeng:
20 tv.
 Masteroppgaver med omfang av 30 eller 45 studiepoeng:
13,5 tv.
Denne normeringen og vektingen gjelder for studenter som tas opp til et masterprogram ved HF, NTNU fra og med
studieåret 2011/2012.
Midtveissamtalen (se punkt 13) inngår i timeverkene som er satt av til veiledning. Tiden til veiledning av masteroppgaver
av mindre omfang, reduseres tilsvarende. Denne rammen gjelder uavhengig av om gjennomføringen er beregnet å ta
lengre tid enn normert, og inkluderer både direkte konferanse/veiledning med studenten og for- og etterarbeid for veileder.
Beregnet tid til direkte veiledning og for-/etterarbeid vektes i forholdet 1:3. Studenter som har overskredet normert
studietid, og ikke har fått godkjent avtale om permisjon eller deltidsstudier, har ikke lenger krav på veiledning.
6.6. I veiledningen av masteroppgaven skal veileder særlig:
- gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstilling, slik at arbeidet er gjennomførbart innenfor
normert eller avtalt studietid.
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-

drøfte og vurdere hypoteser og metoder
gi råd vedrørende faglitteratur, kildemateriale/datagrunnlag/dokumentasjon og evt. ressursbehov
drøfte framstillingsform (disposisjon, språklig form mv.)
drøfte resultater og tolkningen av dem
holde seg orientert om progresjonen i studentens arbeid i henhold til den avtalte tids- og arbeidsplan
orientere studenten om etiske retningslinjer i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven, slik de
beskrives i Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, juss og humaniora, se:
http://www.etikkom.no/no/Forskningsetikk/Etiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/

6.7. Hvis veileder blir fraværende over en lengre periode på grunn av forskningstermin, sykdom, reiser o.a., er instituttet
ansvarlig for å oppnevne ny veileder dersom studenten ønsker det.
6.8. Studenten har selv ansvar for å avtale veiledningstime innenfor de rammer avtalen gir.
6.9. Studenten er pliktig til å holde veileder og instituttet orientert om framdriften i masterstudiet. Dersom hun/han av
ulike grunner må avbryte studiet over en periode på ett semester eller mer, skal dette avtales og godkjennes på
forhånd av instituttet. I tilfelle det skjer, må avtalen justeres i henhold til det som her avtales (jf. pkt. 4).
6.10.
Dersom veiledningsforholdet blir problematisk for en av partene, kan studenten eller veilederen be om å bli løst
fra veiledningsavtalen med vedkommende. Dersom dette finner sted, må instituttet oppnevne ny veileder.
6.11.

Masteravtalen skal følges opp hvert semester for å fange opp eventuelle behov for justeringer og endringer.

6.12.
Ved ny innlevering av masteroppgave når oppgaven er vurdert til ikke bestått (jf. Utfyllende regel til § 31 i
NTNUs studieforskrift), skal studenten inngå ny avtale basert på de endringer som er planlagt og godkjent av
instituttet.
6.13.
Progresjonssamtale: Midtveissamtale i masterveiledningen:
Omtrent midtveis i veiledningsforholdet legges det inn en midtveissamtale som vurderer fremdriften i arbeidet med
masteroppgaven. Dersom progresjonssamtalen er en midtveissamtale mellom student og veileder, skal en tredje part
også være involvert.
Avtaleskjemaet skal signeres når retningslinjene er gjennomgått.

7. Signatur

Instituttleder

Veileder *)
Veileder signerer når han/hun er oppnevnt

Student
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Høringsbrev:
Utvekslingsprosessen ved NTNU
Fra: Studenttinget NTNU
Til: Studentrådene, studentforeninger.
Svar sendes til: Internasjonalt@studenttinget.no
Frist: Søndag 15. oktober
NTNU har som mål at 40% prosent av universitetets gradsstudenter skal ha et opphold ved
et lærested i utlandet på minst ett semester innen 2017. Imidlertid er det stor forskjell på
hvor mange som drar ut på de ulike fakultetene på NTNU. Figur 1 viser prosentandelen for
utveksling ved de ulike fakultetene i 2016. I sum ligger NTNU på rett i underkant av 20% 1
utveksling i 2016. Merk at fakultetsstruktur ikke tilsvarer dagens ordning da denne strukturen
trådte i kraft 1. januar 2017.

Det finnes finnes to måter å dra på utveksling i dag. Man kan dra på utveksling gjennom en
av NTNU sine samarbeidsavtaler eller ved en egen individ-avtale. Utveksling gjør at man
kan utvide det faglige utbyttet av utdanningen, blir kjent med en ny kultur og utvikler seg

 Utvekslingsprosent regnes ut ved (antall utreisende studenter i 2016 delt på antall fullførte
gradsstudenter i 2016)
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selv. Erasmus Impact Study2 peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive
egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.
For å kartlegge de ulike utfordringene, ønskene og praksisene angående det å reise på
utveksling sender vi ut dette høringsbrevet. Målet er å kartlegge hvilke utfordringer som
oppleves ved utvekslingsprosessen og hvilke endringer som kan gjøres for å øke antall
utreisende studenter. For å kartlegge situasjonen ønsker vi at dere svarer på spørsmålene
under. Dersom et spørsmål ikke er relevant for deres organ behøver dere ikke svare på det
spørsmålet. Høringssvaret sendes til internasjonalt@studenttinget.no. Fristen for å sende
inn svar er søndag 15. oktober.
1. Noen studier har muligheten til å ta hele eller deler av den obligatoriske praksisen sin
i utlandet. Er det ønskelig med flere muligheter for praksis i utlandet? Hvilke
utfordringer finnes dersom man ønsker å ta hele eller deler av sin praksis i utlandet?
2. Blir studentene godt nok informert om hvilke muligheter det finnes for å dra på
utveksling i sine studier? Hvordan kan informasjonen om utvekslingsmulighetene
bedre formidles?
3. Enkelte emner på NTNU har strenge krav til læringsutbytte, dette har ført til
problematikk rundt godkjenning av fag i forkant av utveksling, og i etterkant av
utveksling. Hvilke utfordringer møter studentene på når de skal velge fag i utlandet?
Ofte har man ikke mulighet til å ta de fagene som var planlagt og godkjent av ulike
grunner, slik at man må finne nye fag mens man er i utlandet. Hvordan kan man sikre
at man likevel får fag godkjent når man reiser tilbake?
4. Hvilke andre utfordringer møter studentene på når de ønsker å reise på utveksling?
5. Lars Liverød Andersen og Truls Mørk Pettersen har opprettet beta-nettsiden Utsida
(se vedlegg). Denne benytter internasjonal seksjon sin erfaringsdatabase med
rapporter fra de som har mottatt NTNU-stipendet. Hvilke tanker har dere rundt et slikt
datasystem? Er dette noe NTNU burde satse på?
https://utsida.idi.ntnu.no/profile/login/

2

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_en.htm?locale=en

6. Har dere tidligere gjennomført noen anonyme spørreundersøkelser verdsettes dette
som et supplement til svaret på denne høringen.
7. Hvordan fungerer kommunikasjonen angående utveksling mellom internasjonal
seksjon på sentralt nivå og koordinatorene på institutt- og fakultetsnivå hos dere?

