
 
 

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!  

 

MØTEINNKALLING 
 

 

Dato:  Tirsdag 17.10.17  

Tid:  Kl. 16.15  

Sted:  D9  
 

 

 

Studentrådets saker 
 

 Konstituering av møtet  

  

Ref-sak 23/17 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 03.10.17 *  

Ref-sak 24/17 Saker fra Studentrådsrepresentantene.  

Orientering fra FTVene.  

Hva skjer på kontoret?  

  

O-sak 04/17 Besøk fra helsesøstertjenesten på campus 

O-sak 05/17 AUs vurdering av forslag til forretningsorden 

HF-sak 31/17 Dragvollkravet, del 2 

HF-sak 32/17 Eventuelt  

  

 Evaluering av møtet  

  

 

 

Studentrådet HF 
 

Leif Bjarne Hammer  Elin Juliussen 

Leder  Førstekonsulent 

 
 

  



 

 

 

 

KAFFE/KAKE-TIL-MØTENE-LISTE – HØST 2017  

 
Historiske studier DRV 17/10 

Historiske studier ARK 14/11 

Filosofi og religionsvitenskap (IFR) 21/11 

  

Kunst- og medievitenskap (IKM)  

Tverrfaglige kulturstudier (KULT)  

Program for europastudier  

PLU HTV  

Musikk  

Språk og litteratur  

  

 

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 03.10.17, kl 16.15 i D9  
 
 

Møteleder:  Leif Bjarne Hammer  

Ordstyrer: Felipe Fawcett 

Referent:  Karoline N. Jermstad    

 
Studentrådet HFs medlemmer: 

Internt ansvarlig Leif Bjarne Hammer 

Fakultetsansvarlig Karoline Nygård Jermstad 

Kommunikasjonsansvarlig Per Kristian Berget 

Eksternt demokratisk ansv. Felipe Fawcett 

Språk og litteratur (ISL) Anthony Xanthopoulos Domansky 

Historiske studier DRV Annbjørg Pasteur Stø 

Historiske studier DRV Sondre Rekdal 

Historiske studier ARK Tone-Merete Øverby 

Historiske studier ARK Johanne Orerød Torheim 

Filosofi og  

Religionsvitenskap (IFR) Eivind Rindal 

Tverrfaglige Ida Johnsen Ingebrigtsen 

kulturstudier (KULT) Bård Torvetjønn Haugland 

Program for  Charlotte Eide 

europastudier  Tobias Røed 

PLU HTV Oda Jønland 
 

Observatører: 

Studenttinget 
 

Meldt fravær: 

 
 
Johannes Bjartnes 

Musikk  Fredrik Haga 

Musikk David Brüggermann 
Språk og litteratur (ISL) 
Språk og litteratur (ISL) 

Katrine Landaas 
Victor Elias Okpe 

Kunst- og Astrid Østigård 

medievitenskap (IKM) Wivi Holte Amundsen 
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Studentrådet HFs saker  
Konstituering av møtet 

 Innkallingen ble godkjent.   

 Møteleder, ordstyrer, og referent valgt.   

 

Ref-sak 23/17 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 30.08.16   

 Godkjent med retting av skrivefeil.  

  
 

Ref-sak 24/17 Saker fra Studentrådsrepresentantene.  

Orientering fra FTVene.  

Hva skjer på kontoret?  

EURO 

 

ARK 

KULT 

PLU 

DRV 

 

ISL 

 

STi 

v/Johannes 

 

IFR 

 

 

 

KOM FTV 

 

 

 

 

FAK FTV 

SPA FTV 

 

 

 

 

IA FTV 

 

 

 

 

På kontoret 

Har oppdatert facebook-side, og delt saken om nattbusstaksten. Sendt mail til 

studieveileder og etterlyst midler til spørreundersøkelse til studentene. 

Jobbet med å få referansegrupper på alle emner i bachelor-graden. 

Vært på utvidet ledergruppemøte og jobbet med referansegrupperapporter. 

Jobbet med allmøte, og skrevet innlegg i linjeforeningens avis. 

Vært i instituttstyremøte, skal ha allmøte, etterspurt oversikt over referansegrupper på 

instituttet. 

Jobber med å få på plass alle PTVene, skal jobbe med å få referansegrupper i alle 

emner på tegnspråk. Har også vært på programrådsmøte. 

Jobber med studiebykonferansen 08.11, hvor alle studenter kan delta og det er gratis. 

Info om dette ligger på facebook. Har STi-møte torsdag, og jobber med 

campusprosjektet. 

Vært på møte i instituttet og seksjonsmøte på religionsvitenskap. Arbeider med å 

informere studentene på IFR om sin egen kompetanse, skal ha seminar om dette. 

Kommer med forslag om at Studentrådet HF har et vedtak om at det skal være 

tydeligere mastersensur og større forutsigbarhet til sensurprosessen. 

Har gjennomført referansegruppekurs, og skal foreta en evaluering av kursene. Til 

neste kurs prøver vi å gjøre det sammen med SU. Vært på møte med prodekan og 

lønningsavtalen mellom Studentrådet HF og HF skal på plass. Snakket med 

Studentrådet SU og de er positive til studentrådsavis. Holder også på med 

valgukeforberedelser og skal redigere og ta de siste bildene. 

Vært på møte med prodekan, og jobbet med sak om masteravtale. 

Vært på tillitsvalgtkonferanse, og kommer med et tips til Studentrådets medlemmer 

om å se på studiebarometeret. Har funnet masse forslag til innledere vi kan ha på 

Studentrådsmøtene. Informerer også om at om det er akutt IT-problemer under 

undervisning kan IT-seksjonen kontaktes og de skal umiddelbart hjelpe. Informerer 

også om at man skal gå til Orakeltjenesten om man trenger hjelp med Blackboard. 

Vært på møte med prodekan, og har vært på møte om valguka med STi og 

Studentrådene. ØK og STi kommer til å stå sammen med oss på stand under valguka. 

Planlegger også video med STi og muligens dekan på HF. Planlegger 

medarbeidersamtaler, mer informasjon om dette kommer.  

 

Sprett er dødt, og det er kommet et nytt fellesområde. Informasjon om dette er i 

skranken. Husk å sjekke og svare på mail. Vi forventer at alle sjekker mail minst én 

gang om dagen.  
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HF-sak 27/17 Dragvollkravet del 1  

 Saken er en del av et langvarig prosjekt, og ble diskutert og videreføres på neste 

Studentrådmøte. Kort oppsummert ble det trukket fram at tjenester som helsesøster, 

psykolog og prestetjenester oppleves som svært viktig. Studentrådet HF vil også ha 

flere grupperom og sosiale rom, fokus på faglig lokalisering, og også fokus på 

praktisk design. Dette utdypes nærmere i Dragvollkravet når dette er ferdigstilt.  

  

HF-sak 28/17    Masteravtale  

 Studentrådet HF har delte meninger om fordelene og ulempene med 

standardiserte/spesifikke masteravtaler, men er stort sett enige om at man kan ha en 

avtale hvor veileder-studentforholdet er generelt, med rom for spesifiseringen for 

hvert enkelt institutt. Det ble også trukket fram at punkt 6.10 i HFs masteravtale bør 

spesifiseres og utvides.  

  

HF-sak 29/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

HF-sak 30/17 

Høring om utvekslingsprosessen ved NTNU 

Generelt får man for lite og for dårlig informasjon om utvekslingsprosessen. 

Internasjonal seksjon på Dragvoll er kun åpent 1 dag i uken, og man får da svært kort 

tid til å snakke med de ansatte der. Det nevnes også at ansatte gir svært generell 

informasjon, og er dårlige til å svare på konkrete spørsmål. Det etterspørres også at 

NTNU ser over de avtalene de har med universiteter i utlandet, og oppdaterer disse. 

Det er flere tilfeller hvor forhåndsgodkjente fag ikke går i det semesteret man er på 

utveksling. Studentrådet HF er positive til siden «utsida».  

 

Eventuelt 

Ida 

 

 

 

Johanne 

 

STi 

v/Johannes 

 

På KULT er det 16 masterlesesalsplasser på hele instituttet. Masterstudenter får nå 

bruke tomme kontor som lesesaler, men disse kan man miste når som helst. Instituttet 

anbefalte dem å gå gjennom Studentrådet HF for å ordne dette, som ikke er mulig. 

FTVene skal hjelpe KULT-ITVene med en løsning på dette.  

Eksamendatoer ble lagt ut alt for seint. FTVene skal hjelpe ARK-ITVene med en 

løsning på dette. 

Det skal lages en studentvalgsposter for studentdemokratiet på NTNU med bilder av 

de tillitsvalgte. 

  
 Evaluering av møtet  

 Mange snakket og sa fornuftige ting 

Bra med kake 

God diskusjon 

Bra med politiske saker 

Lærte mye 

Ble litt mye hastverk på den første diskusjonssaken 
  
  
 Møtet ble hevet 18:30. 

 

 

Leif Bjarne Hammer    Karoline N. Jermstad        
møteleder (sign.) referent (sign.)  



 

  

HF-sak 31/17 
 
Saksbehandler: Per Kristian Berget & Leif Bjarne Hammer  

 

DRAGVOLLKRAVET, DEL 2: FAGLIG TILHØRIGHET 

 
Forkortelser  
 
HF  – Det humanistiske fakultet  
FTV  – Fakultetstillitsvalgt    
ITV  – Instituttillitsvalgt  
STi  – Studenttinget NTNU  
 

 

Videre lesing: 
 #Dragvollkravet 

 Kvalitetsprogram – NTNUs campusutvikling 2016-2030 

 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 HF-

studentene 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.  

 

Kommunikasjonsansvarlig FTV har laget en egen side for Dragvollkravet på hjemmesidene til 

Studentrådet HF, hvor studenter kan sende inn deres innspill til campus. FTVene oppfordrer ITVene å 

spre budskapet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hf.studentrad.no/dragvollkravet/#Skjema1
http://www.ntnu.no/documents/1268425101/1269933790/NTNU+kvalitetsprogram_vedtatt/68107f01-6f42-4cfb-9fc0-7b61f97e799f
http://www.ntnu.no/campusutvikling/
http://www.ntnu.no/campusutvikling/
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Faglig lokalisering 

Dette punktet er det viktig for FTVene å ha innspill på, til prosessen som vil foregå i fakultetsstyret 

høst 2017 og vår 2018. I det nye campus er det viktig å tenke over hvilke institutt som bør ligge hvor. 

Det er ingen selvfølge at disse instituttene vil ligge samlet i et nytt campus. Hvem skal være naboer? 

Hvem bør ligge nær tjenester som bibliotek, kultur- og formidlingsarenaer, øvingslokaler? HF består 

av følgende institutt:  

 Institutt for filosofi og religionsvitenskap 

 Institutt for historiske studier 

 Institutt for kunst- og medievitenskap 

 Institutt for musikk 

 Institutt for språk og litteratur 

 Institutt for tverrfaglige kulturstudier 

 

Seks prinsipper 

I Kvalitetsprogram – NTNUs campusutvikling 2016-2030 legges det frem seks prinsipper som skal 

beskrive kvaliteter campus må ha for å oppfylle NTNUs visjon. Prinsippene er at campus skal være et 

levende laboratorium, samlende, urban, nettverk av knutepunkt, effektiv og bærekraftig. Prinsippene 

er abstrakte og overordnede, men i samme dokument konkretiseres hver i tre suksesskriterier. Disse 

presenteres her, men det anbefales at den som vil leser kort gjennom dokumentet.  

 Samlende: 

o Campus samler fagmiljø 

o Campus er konsentrert 

o Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser 

 

 Urban: 

o Campus er åpen og inviterende 

o Campus og by deler funksjoner 

o Campus har bymessige egenskaper 

 

 Nettverk av knutepunkt: 

o Campus har profilerte og utadrettede knutepunkt 

o Campus har gangbare avstander mellom knutepunkt 

o Nettverket er en del av byens øvrige gatenett og transportsystem 

 

 Effektiv: 

o Campus har høy brukskvalitet  

o Campus har effektiv arealbruk 

o Campus har fleksibilitet i arealer og arealbruk 

 

 Bærekraftig: 

o Campus er energieffektiv og har lavt karbonfotavtrykk  

o Campus har effektiv og grønn transport og mobilitet 

o Campus har god holdbarhet og miljøvennlige livsløp 
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Studenttingets politikk 

Les vedleggene. Diskusjonen tar utgangspunkt i Campuspolitisk plattform, i diskusjonen bør 

Studentrådet HF reflektere over om HF-miljøene er representerte i politikken. Med andre ord, er dette 

noe Studentrådet HF kan si seg enige i?  

 

Veien videre: 
Etter dette møtet vil FTVene bruke innspillene til å skrive et utkast til Dragvollkrav-dokumentet. 

 

På Studentrådene HF og SUs allmøter 30. oktober vil utkast til Dragvollkravet-dokumentet 

presenteres. Etter studentene (forhåpentligvis) vedtar dokumentet, vil FTVene signere dokumentet. 

ITVene oppfordres også til å gjøre dette, inklusive andre studenter.  

 

Etter dette vil FTVene sende dokumentet til fakultetene, NTNU-Styret, Studenttinget, 

Campusprosjektet og media. FTVene på Studentrådet HF går inn for mediedekning på allmøtet.  

 

I denne delen bør Studentrådet HF diskutere faglig lokalisering, Studenttingets politikk angående 

campusprosjektet, og de seks prinsippene for det nye campus. De tillitsvalgte deler seg i grupper og 

diskuterer punktene. Til slutt tar vi en gjennomgang i plenum.  

 

Diskusjonsspørsmål: 
 Faglig tilhørighet: 

o Hvilke institutt bør ligge nær hverandre? 

o Hvilke institutt bør ligge nær spesifikke tjenester (bibliotek, utstillingsrom, o.l.)? 

 

 Seks prinsipper for nye campus: 

o Samlende 

 Hvordan kan campus samle fagmiljøene på HF? 

 Hvordan kan campus legge bedre til rette for tverrfaglig samhandling? 

 Hvordan kan campus utformes for å ha synlige og lett tilgjengelige møteplasser 

(parker, hovedfartsårer, o.l.)? 

o Urban 

 Hvordan kan campus være åpen og inviterende for at HF skal engasjere seg 

aktivt i samfunnet og invitere verden inn? 

 Hvilken type eksterne partnere bør integreres i HFs del av nytt campus? 

 Hvilke kultur- og formidlingarenaer bør HF ha til rådighet på nytt campus? 

o Nettverk av knutepunkt. I Kvalitetsprogram – NTNUs campusutvikling 2016-2030 står 

det «Knutepunktene skal være universitetets ‘storstuer’ […] kombinere funksjoner som 

utdanning, forskning, formidling, innovasjon, studentfrivillighet, studentvelferd, 

bibliotek, service, næring og byfunksjoner.»  

 Hvordan kan dette gjennomføres for HF-fakultetet?  

 Hvordan vil dette spille inn på den faglige lokaliseringen? 

o Effektiv 

 Hvordan kan campus legge til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø? 

 I dokumentet står det «NTNU trenger et campus som tilbyr fysiske rammer som 

er tilpasset universitetets virksomhet […]», hvilke fysiske rammer trenger HF-

miljøenes virksomhet? 
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o Bærekraftig 

 Hvordan bør grønne lunger inkorporeres i campus for å fremme et godt 

inneklima og læringsmiljø? 

 Er det andre måter å sikre et miljøvennlig og godt inneklima? 

 

 Studenttingets politikk 

o Diskuter med utgangspunkt i punktene i Campuspolitisk plattform, unntatt Trondheim, 

Gjøvik og Ålesund-punktene. 

 Universitetsbyene  

 En variert hverdag 

 Studentfrivillighet og velferd 

 Et grønt campus 

 

Vedlegg: 
 Arbeidsprogram for Studenttinget 2017 (Utdrag) 

 Campuspolitisk plattform, Studenttinget 
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Utdrag fra Arbeidsprogram for Studenttinget 2017: 

 

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. 

 

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.  
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 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. 



 

Campuspolitisk plattform  1 

Vedtatt av Studenttinget NTNU 3. mars 2016. Revidert 23.februar 2017. 2 

Denne plattformen beskriver studentene ved NTNU sine krav for campusutvikling. 3 

Universitetsbyene 4 

Studenttinget mener at NTNU skal ha en strategi for campusutvikling som fremmer byintegrering. 5 

Dette innebærer en sterkere sammenheng mellom by og campus, samt byenes befolkning og de som 6 

tilhører universitetet. Studenter, forskere, næringsliv og byens befolkning skal kunne bo, jobbe og 7 

leve tett på campus.  8 

Det skal ikke være et mål å fylle opp alle nybygg med kun det som tilhører universitetet, men legges 9 

til rette for at næringsliv, tjenesteleverandører og møteplasser kan etablere seg i tilknytning til, og på 10 

campus. Spesielt er oppstarts- og samarbeidsbedrifter aktører som bør inviteres inn i større grad. 11 

Slike tiltak er grunnleggende for målet om å skape et levende campus.  12 

NTNU skal være synlig i bybildet og en tydelig samfunnsaktør. Campus skal i sin utforming fremme 13 

formidling av kunnskap og forskning, spesielt mot unge. Universitetet må invitere byens befolkning 14 

inn i sin virksomhet gjennom åpne og sentralt plasserte arealer og møteplasser.  15 

Et godt samarbeid mellom universitetet, vertskommunene og samskipnaden er avgjørende for et 16 

levende, døgnåpent og velfungerende campus. Det må legges til rette for rask og behagelig reise til 17 

og fra campus. Studenttinget forventer at man strekker seg langt for å forbedre kollektivtilbudet i 18 

universitetsbyene og gjøre det rimelig for studenter døgnet rundt.  19 

NTNU og samskipnaden (Sit) har gjennom samarbeidet Study Trondheim forpliktet seg til å gi alle 20 

studenter et trygt og rimelig botilbud. Areal til nye studentboliger skal derfor være en viktig del av 21 

campusutviklingen. Disse skal i stor grad bygges sammen med resten av Campus, men der det er 22 

hensiktsmessig kan studentboliger bygges ved andre sentrale områder i byen, dette vil være med på 23 

å gjøre studentene synlige i bybildet.  24 

 25 

En variert hverdag 26 

Framtidens NTNU skal ligge i verdenstoppen på variert undervisning som aktiviserer studentene, 27 

dette må gjenspeiles i utviklingen av NTNU sine campus.  28 

Studenttinget NTNU ønsker at en satsning på internasjonalisering skal gjenspeiles i NT NU sine 29 

arealer. Dette innebærer hensyn til mangfoldet i studentmassen med fokus på integrering og 30 

synlighet.  31 

Studenttinget har en nullvisjon for bygging av nye auditorier og forventer at det ikke bygges ett 32 

eneste nytt tradisjonelt auditorium. Universitet må heller bygge undervisningsrom der flere typer 33 

undervisning kan finne sted. Dette vil legge til rette for mer samarbeidslæring og aktiv undervisning.  34 

Universell utforming skal være et gjennomgående prinsipp på alle NTNU sine campus. Det skal tenkes 35 

at universell utforming i alle trinn i planleggings- og byggeprosesser. Det betyr for eksempel at 36 



 

hovedatkomsten til ulike arealer skal være tilgjengelig for alle. Alle undervisningsrom skal ha utstyr 37 

som tilrettelegger alle funksjonsnedsettelser.  38 

Hverdagen for studenter følger ikke normal arbeidstid, men er sammensatt og variert. Studenttinget 39 

krever derfor at NTNU sine studenter har adgang til alle campus og nødvendige rom døgnet rundt, 40 

dette innebærer at laboratorier blir tilrettelagt for egenstyrt studentvirksomhet utenom normal 41 

arbeidstid. En begrensning av studentenes frihet vil være en uakseptabel innskrenkning av den 42 

kreativiteten og tankekraften et moderne samfunn trenger. Hovedregelen på universitetet skal være 43 

åpenhet og fri tilgang.  44 

 45 

Studentfrivillighet og velferd  46 

NTNU forplikter seg gjennom samarbeidet StudyTrondheim til å tilrettelegge for en enda sterkere 47 

frivillighetskultur. Studentfrivilligheten er sentral i studenthverdagen på NTNU. Areal til frivilligheten 48 

skal fra dag en være en prioritet på linje med areal til undervisning og forskning i planlegging av 49 

nybygg. En levende studentfrivillighet er ingen selvfølge, men er noe universitetet og dets vertsbyer 50 

nyter godt av. Slikt engasjement skal være synlig i og utenfor arbeidstid, på hele campus.  51 

Linjeforeninger og andre studentorganisasjoner/foreninger på NTNU gjør et viktig arbeid i å skape 52 

sosiale og faglige arenaer og gir studentene tilhørighet til sitt fagfelt. For å drive dette arbeidet er 53 

foreningene helt avhengige av egne og egnede lokaler, dette er universitetets ansvar. Frivilligheten 54 

må involveres i å beskrive sine behov tidlig i prosessene.  55 

Studentidretten er en viktig del av studenthverdagen og bidrar positivt både som sosiale arenaer og 56 

har positiv effekt på psykisk og fysisk helse. Studenttinget mener NTNU skal stille lokaler og areal til 57 

studentidrett, samt legge til rette for dette i videre utvikling av campusene.  58 

Studenthelsen må stå sentralt på NTNU sine campus. Studenttinget mener NTNU skal utnytte 59 

fremtidige utbygginger til å investere i egne bygg til studentene. Disse skal samle 60 

studenthelsetjenester som leger, tannleger, psykologer og helsesøstre lett tilgjengelig på campus.  61 

Studenttinget mener alt areal disponert av studentfrivillighet, studentidrett og 62 

studentvelferd skal være fristasjoner. 63 

 64 

Et grønt Campus 65 

Studenttinget forventer at NTNU lever opp til sitt motto “Kunnskap for en bedre verden” og sitt 66 

satsningsområde på bærekraft i campusutviklingen. Nullutslippsbygg, som er energieffektive og 67 

produserer like mye energi som de forbruker er et godt bidrag i arbeidet med å redusere 68 

universitetets klimafotavtrykk. NTNU må ta sitt ansvar for miljøet på alvor og satse på å bygge og 69 

grønt og bærekraftig.  70 

Et grønt campus er et levende campus. Nybygg og fortetting skal ikke gjøres på en måte som 71 

ødelegger grønne lunger og fritidsområder. Både studentene og byens befolkning nyter godt av disse 72 

områdene som også er sosiale arenaer. NTNU må bygge på en måte som gjør det enklere og mer 73 

attraktivt å bruke uteområder i hverdagen. Dette innebærer at fellesarealer og møteplasser ikke 74 

gjemmes unna, men bygges åpne og lett tilgjengelige. 75 



 

 76 

 77 

Trondheim 78 

Studenttinget mener at NTNU i Trondheim ved fremtidige utbygninger må trekke campus enda 79 

nærmere sentrum, dette innebærer bygging like sør for elveslyngen for å trekke mer av byen til 80 

campus. Det er viktig at det skjer en reell samling av campus som knytter de eksisterende campusene 81 

på Gløshaugen, Øya og Kalvskinnet sammen. En må og bygge på en slik måte at det er naturlig rom 82 

for byens øvrige befolkning til å ta del i aktiviteten på campus slik at campus ikke oppleves som 83 

utilgjengelig. Studenttinget mener Trondheim kommune skal ha fokus på byutvikling i Elgesetergate 84 

og på sørsiden av elveslyngen.  85 

 86 

Gjøvik 87 

Studenttinget mener NTNU må utvikle campus i Gjøvik i tråd med Gjøvik kommunes reguleringsplan. 88 

campus må utvikles med byintegrering som et prinsipp, og aksen sentrum-campus bør være 89 

hovedfokuset. Dette vil bidra til å knytte by og universitet tettere sammen. Studenttinget mener 90 

NTNU, samskipnaden og kommunen sammen må tilrettelegge for bedre kollektivtransport til og fra 91 

campus og steder der studentene oppholder seg. Dette vil være bysentrum, Sørbyen Studenthjem, 92 

Nordbyen Studenthjem og Sentrum Studenthjem.  93 

 94 

Ålesund 95 

Studenttinget mener NTNU må utvikle campus i Ålesund i tråd med kommunens egen 96 

knutepunktstrategi. Ålesund har fire definerte knutepunkt. Dette er sentrum, campus, Åse Sykehus 97 

og Moa, disse skal være knutepunkt for kollektivtrafikken og supplere hverandre i innhold og tilbud 98 

til byens innbyggere. Studenttinget forventer at kommunen legger til rette for god kollektiv 99 

korrespondanse mellom knutepunktene til alle døgnets tider. Studenttinget ser det som 100 

hensiktsmessig at NTNU og Samskipnaden fokuserer på knutepunktene campus og Sentrum i sin 101 

utvikling da det er her studentene i hovedsak er, disse knutepunktene må supplere hverandre i tilbud 102 

og fasiliteter til studentene. Det bør legges til rette for boliger, sosiale arenaer og arealer til 103 

studentfrivillighet i sentrum da dette tydeliggjør studentene i bybildet.  104 

 105 

 106 

 107 

 108 


