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Samarbeid mellom NTNU, Sit og 
studenter

• Hva består samarbeidet av?

• Hvordan er det organisert? 

• På hvilket nivå det er forankret?

• Erfaringer fra samarbeidet sett fra 
NTNU sin side
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Fakta
NTNU

44 300 studenter i tre byer

3500 internasjonale studenter

350 studieprogram

9000 ansatte

Hovedansvar for høyere teknologiutdanning 

i Norge

Bredt fagtilbud 

Kunnskap for en bedre verden
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Fakta
Sit

350 ansatte

Studentvelferd i tre byer

NTNU den største 

samarbeidspartneren

Sit skal bidra til at studentene trives i 

studiebyene, og at flere ønsker å 

studere her.
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Studentmedvirkning

NTNU har studentmedvirkning i fokus og 

har gode rammer og rutiner for å sikre 

dette.

Studenter representert i råd og utvalg hvor 

strategier og beslutninger bestemmes. 

Sti har prorektor på tomannshånd hver 

måned. 

Stort engasjement i studentfrivillighet
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Sammen for bedre studentvelferd
Samarbeidsprosjektet «Sammen for bedre studentvelferd» ble opprettet 
høsten 2020.

Mål om å bedre samarbeidet mht strategiske satsninger

Felles ambisjon, delmål, satsningsområder og ansvarsfordeling

For å ivareta god samhandling ble det etablert oversikt over møtearena som 
oppdateres jevnlig.
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Felles ambisjon:

Et studiemiljø som skaper god livskvalitet med faglig og 

sosial integrasjon på studiestedet
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Felles delmål:

Studentene skal ha et

• Godt og inkluderende læringsmiljø.

• Gode møteplasser for faglig og sosial utvikling.

• Variert tilbud av studentfrivillighet og studentkultur.

• Gode muligheter for fysisk aktivitet på og utenfor campus.

• Godt og relevant tilbud innen kantiner, bolig, barnehage og 

helsetjenester.
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Visjon

Satsningsområder inndelt etter ansvarsområder
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Hvordan samarbeider vi?

• Halvårlige møter mellom toppledelsen ved NTNU og Sit

• Uformelle dialoger (toppledelse, øvrig ledelse)

• Fristasjon 

• Campussamling

• LMU

• Study Trondheim

• Workshops – studenter, sit, NTNU, studentprester

• Eks studiestart – fellesmøter med kommunen, fadderopplæring

• Eks eksamensboost
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Erfaringer:

• Ulike organisasjoner mht størrelse og ledelse

• Ønske om at NTNU er mer «på» når det gjelder studentvelferd?

• Begrensninger i arealramme mht fristasjon

• Ting tar tid

• Fristasjon – komplekst område i spenningsfelt mellom eiendom, 

økonomi og utdanning

• Konkret samarbeid på driftsnivå funger godt, eks eksamensboost
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Hvordan kan vi legge til rette for 

at studentene får god livskvalitet?

Hva skaper gode studentliv?

– Tilhørighet, faglig og sosialt

– Å bety noe for andre

– Tro på seg selv

Studentene har et ansvar selv
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