
 
 

Mitt navn er Maja Raz Karterud, og jeg stiller herved som kvinnelig representant for Fakultetsstyre 
ved REALTEK.  
 
Jeg går for tiden første året av en integrert master i byggeteknikk og arkitektur, og har fra før av 
fullført en bachelor i internasjonale miljø- og utviklingsstudier (ved LANDSAM). Jeg sitter som 
studentrådsleder ved Studentrådet for REALTEK, hvor jeg har fått innsyn i hvordan administrasjonen 
jobber med og forholder seg til studentene. Jeg har jobbet mye med studentsaker det siste året, 
blant annet med å forsikre at det nye Studentenes Hus møter våre standarder, at gjennomføringen 
av MATH-eksamenene ble gjennomført på den mest rettferdige måten (den må nok jobbes litt mer 
med), og generell inkludering av studentstemmen opp mot fakultetsadministrasjonen. 
 
Jeg er en veldig positiv og engasjert student, som alltid har et smil på lur. Jeg er strukturert og nøye 
med alt jeg gjør, og gir meg ikke før jeg er fornøyd. Stå-på-vilje er ikke en mangel hos meg, og jeg har 
alltid klart å løse problemene jeg blir møtt med. Jeg har også lenge jobbet innenfor servicebransjen, 
hvor jeg har lært meg hvordan man skal snakke med folk slik at de føler seg forstått og hørt. Jeg 
ønsker å bidra til at alle studenter ved REALTEK føler seg trygge og verdsatt, og at både digitale, 
fysiske og sosiale ressurser blir lagt opp på best mulig måte. 
 
Motivasjonen min for å søke på denne stillingen er å få studenters stemme tydelig frem. Jeg ønsker å 
jobbe enda mer med kommunikasjonen mellom studentene og de ansatte, og for inkluderingen av 
studentstemmen i alle saker som påvirker oss. Dette er en posisjon med unike muligheter for 
innflytelse i hvordan fremtiden til REALTEK vil se ut, og jeg ønsker at studentene skal ha en stor rolle 
i den. Jeg håper dere vil gi meg tillitten til å gjennomføre denne jobben! 
 
Takk for meg, godt valg! 
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