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Hvorfor vil du stille som styrerepresentant?
Jeg stiller som representant til styret fordi jeg ønsker å bruke all min
erfaring og kompetanse til å sikre at NTNUs 42 000 studenter blir hørt
og tatt på alvor. Jeg har studert i snart 5 år, og er stolt av universitetet
vårt, men jeg ser en rekke utfordringer og mangler vi må takle i tiden
fremover. Jeg stiller fordi jeg genuint ønsker å bruke et år av livet mitt til å jobbe for at NTNU håndterer
disse sakene med studentperspektivet til grunn.
De siste to årene har jeg jobbet som fakultetstillitsvalgt, og har lært meg å forberede meg godt,
argumentere ryddig, og stå for det jeg mener er rett for studentene. Alt på NTNU er ikke som det burde
være. Halvparten av studentene våre vet ikke hvor de skal henvende seg med varslingssaker, psykologi
risikerer fortsatt å miste internklinikkene, studenter opplever ulik studiekvalitet avhengig av hvilken
by de studerer i, og grunnleggende deler av kvalitetssikringssystemet har sprekker og mangler som
gjør mange studenter apatiske til egen medvirkning.
Jeg stiller til styret, ikke fordi jeg tror jeg kan ‘fikse’ alt dette på et år, men fordi jeg ønsker å dytte
NTNU i riktig retning – i retning løsninger som gjør hverdagen bedre for deg som student. For å sitere
en glimrende NTNU-professor: «Uten studentene kan vi bare legge ned hele universitetet».
Nevn 3 stikkord for hvorfor akkurat du skal bli valgt til dette vervet:
-

Lang erfaring med, og kjennskap til, NTNU og universitetsstrukturen

-

Opptatt av å lytte til, og være tilgjengelig for, deg som student

-

Villig til å ta de tøffe kampene som må til for å sikre studenter de beste mulige vilkårene

Hvordan bør NTNU se ut om 5 og 10 år?
Om 5 år bør vi ha digitalisert undervisning og eksamen på en måte som gjør hverdagen enklere for alle.
Studenter bør kunne benytte seg av tilbud, f.eks. enkeltemner, ved NTNU uavhengig av campus og by.
Vi bør ha et system som oppfordrer til, og aktivt støtter opp om, utveksling og innveksling. Studenter
bør føle et reelt eierskap til studiet sitt fordi de har gode muligheter til å gjøre det bedre.
Om 10 år bør studenter og ansatte ved NTNU kunne være stolte av et godt planlagt, levende og
byintegrert campus på Gløshaugen, og nok plass til studenter og ansatte i alle tre byer. Det bør være
attraktivt å oppholde seg på campus døgnet rundt, og det bør være lett og naturlig å dra på utveksling.
Studenter bør oppleve lik utdanningskvalitet og tilhørighet til NTNU uavhengig av hvor de studerer.
Ingen skal måtte lese hjemme pga. mangel på lesesals- og arbeidsplasser.

