MØTEINNKALLING
Dato:
Tid:
Sted:

Tirsdag 31.01.17
Kl. 16.15
D9

Studentrådets saker
Konstituering av møtet
Ref-sak 01/16
Ref-sak 02/16

Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 18.11.15 *
Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene.

HF-sak 01/17
HF-sak 02/17
HF-sak 03/17
HF-sak 04/17
HF-sak 05/17

Orientering fra HMS på HF-fakultet om oppfølging av studenter
Møtedatoer *
Pedagogiske komiteer *
Høring om Politikk for studieveiledning ved NTNU 2017 – 2020*
Eventuelt
Evaluering av møtet

Studentrådet HF

Magnus H. Fjellstad
Leder

Elin Juliussen
førstekonsulent

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 Magnus eller Elin før møtet.
Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Magnus eller Elin før møtet.
* = Alle vedlegg blir lagt i hyllene på Studentrådskontoret!

REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 22.11.16, kl 16.15 i D9
Møteleder:
Referent:

Magnus H. Fjellstad
Tore S. Langeland

Studentrådet HFs medlemmer:
FTV 1
FTV 2
Musikk
Musikk
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Historiske studier DRV
Historiske studier DRV
Filosofi (IFR)
IKM
KULT
Europastudier
Europastudier
PLU HTV

Tore Sletten Langeland
Magnus Hansen Fjellstad
Karoline Nygård Jermstad
Ada Mathea Hoel
Charlotte Sant
Turi Marte Brandt Ånerud
Sandra Haltbakk
Leif Bjarne Hammer
Erlend Børseth
Runa Eide Frøland
Astrid Østigård
Malin E. Grendal
Ingvild Marie Henriksen
Ingvild C. Kayser
Børre Isac L’orange

Meldt fravær:
Historiske studier ARK
IFR
IKM

Elise Kjørsvik
Kamilla Østerberg
Nora Iman Hagesæther

Ikke møtt:
Historiske studier ARK
KULT

Benjamin Morris King
Jeanette Hope

Observatører:
Studenttinget
Velferdstinget

Jone Trovåg
-

Studentrådet HFs saker
Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent.
Møteleder og referent valgt.
Ref-sak 27/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 06.04.16
Ingvild M. har ikke blitt gjenvalgt, dette blir korrigert.
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I høringssvaret til NTNU om politikk for samarbeid med næringslivet er det en ekstra
«med» som ikke skulle vært med.

Ref-sak 28/16 Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene.
ISL Arrangert snødag. Funnet dato for møtet med tegnspråk og tolk.
IFR Fått kjøleskap på masterlesesal. Vært på programrådsmøte. Kamilla gjenvalgt som
ITV. Jobber med å arrangere studietur til Athen.
Musikk Valgt ny ITV
PLU Funnet ny FUL representant. Vært i møte med administrasjonen på PLU
IKM Ingenting nytt
EURO Har vært i møte med European Studies Working Group som jobber med en
gjennomgang av Euro-bachelor. Fikk for lite tid til å medvirke i denne prosessen
IHS Ny ITV valgt. Jobber med pedagogisk komite for Onsager-stilling.
FTV Vært i Instituttledermøter, Jobber med allmøter for å få fyllt ut FTV-stillinger for
neste semester. Orientering om om avslutningsmiddag etter møtet.
HF-sak 38/16 Evaluering av valguka
Hvordan gikk avvikling av allmøter?
PLU: fikk dårlig informasjon fra sitt institutt da de trodde de skulle ha inn en PTV,
men det trengtes ikke. Bra med kulturskaping med Pizza, positivt at dette har blitt
gjort. Å gå direkte til administrasjonen er en bedre ide enn å spørre over mail.
Musikk: Bra allmøte, fikk to kandidater
ISL: Planlagt i god tid. Ikke noe bedre oppmøte på tross av pizza. Litt færre enn
forrige gang. Blestet mer, vedtakssak, diskusjonssak og besøk.
IKM: Det gikk veldig bra, fikk ikke ITV på allmøte, men fikk en dagen etterpå.
Veldig bra oppmøte med pizza.
KULT: I underkant av 20 stykker, det er bra. Diskusjonssak funket bra, ingen stilte til
valg. Instituttet hadde låst av andre etasjen, så de fikk ikke tak i mer kaffe.
PLU: Rekord oppmøte 32 stykker.
Historie: Gikk bra, bra oppmøte og diskusjonssak. Fikk inn nok kandidater.
HF: Gikk bra, dessverre trakk to kandidater seg fra Eksternt Demokratisk Ansvarlig
FTV-valget.
Hvordan øker man oppmøte på allmøtet?
Diskusjonssaker, men man må være flink til å formidle de.
Dag og tid er viktig
Ha i samme rom som forrige forelesning, inn med pizzaen rett etter forelesningen!
IKM: Studieveileder kom og snakket om utveksling, gikk litt bort fra
“allmøteformen”, der man stemmer og må gjennom saker - viktig å få folk til og føle
på det som relevant.
Hvordan gikk det på stand?


Påmeldingen: Det var greit, men ikke alle meldte seg til å stå.



Gjennomføringen:
o Stand-materialet var ikke bra nok tilgjengelig.
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o Flyerne ble ikke printet ut ofte nok. Dette tar veldig lang tid. Kunne
man lagt inn dette i oppgavene til de som sitter på vakt? Flyerne burde
gjøres litt mer idiotsikre.
o Denne gangen ble ikke hensikten med standene godt nok kommunisert,
forrige gang var valgkomiteen mye klarere på dette. At det er
obligatorisk, ble også ikke særlig godt kommunisert.
o Bra at mange var interessert. Mange kom innom.
o Oppførsel på stand: man tror det er en selvfølge at folk vet hvordan
man skal være på stand, men det er det ikke. Forrige semester ble dette
presentert. Man burde gjøre dette til en prioritet.
o Kan vi i neste omgang legge ut kandidaturene i papir på stand?


Burde vi ha stand som en del av valguka?
o Det er hensiktsmessig å stå på stand, man møter folk, lav terskel å
spørre om ting.
o Det var vanskelig å engasjere studenter som allerede hadde hatt
allmøte. Burde hatt en laptop så de kunne stemt

Skuffer over at valgkomiteens arbeid fra forrige semester ikke ble brukt. Det var mye
greier, video, rutiner.
Hvordan var mandatet til Valgkomiteen?
“Noen som har ansvaret for gjennomførelsen”
Det er en god ide
Må det gjøres enda tydeligere?
Alt står i evalueringsskrivet fra sist valguke.
Frister, hvordan, når. Vi trenger ikke å finne opp hjulet hver gang.
Når folk ikke sto på stand, hvem sitt ansvar var dette?
Hvor mange var de i komiteen? Fire + én FTV
Var det for mye arbeid?
Var det klart for alle hva slags rolle valgkomiteen skulle spille?
Nei, beskjeder var dårlige. Hvem skal man ta kontakt med?
Nei. Vet hva hensikten er, hva jeg burde gjøre, men det er utydelig hva
de gjorde?
Tidspunktene for start på stand, kaffelaging kom i veien for rushet med folk
som kommer i forelesningspauseneHvordan fungerte elektronisk valg?
Når man har kun én kandidat… da er det kleint og vanskelig å få folk til å
stemme, særlig når det er gjenvalg.
Mulig at dette skremmer vekk en del kandidater
Hvis det er kun en kandidat som stiller, og muligheten for å stille er over etter
allmøtet, hvorfor ikke bare godta det ved akklamasjon?
Det er meningsløst med digitalt valg når det ikke er et reelt valg!
Hvem gjør vi det for?
Kunne man unngått situasjonen på HF allmøte med noen som trakk seg hvis
valget var der og da?
Er det flere som stemmer ved digitalt valg?
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Digitalt valg er bra når det studentene er fordelt på flere campuser
Alle kan ikke møte, det er derfor et viktig demokratisk argument at alle
skal ha muligheten til å stemme. Når det ikke er et reelt valg, så er det
ikke noe vits.
Er det hensiktsmessig å fortsette samkjøringen med SU?
Ja.
Dette er bra, men det var for lite informasjon.
Hva med allmøter utenom valguka? Hva er hensikten med valguka?
Stand er en viktig blestemulighet. Dette er også bra synlighetsarbeid.
Før valguka, da var det noe tilfeldig hvordan og om valg av ITV skjedde i det
hele tatt. Argumentene var mange for å få det til. Flere oppmøtte, bedre
synlighet. Organisering og samling, men det er mange møter.
Burde vi samordne oss med andre delene av studentdemokratiet?
Det blir mye informasjon
Blir det enda mer kaotisk hvis vi har det samlet?
Vi er bekymret for at det kan bli vanskelig å skille delene fra hverandre
Ulike frister, vanskelig å få folk til å se forskjellen
Tillitsvalgte har en annen rolle enn studentpolitikerne i STi, så vi må passe på
at dette skillet ikke blir borte eller misforstås.
Hva med de andre fakultetene?
Viktigst at de som er her får vite om det
Vi vil ha større kanaler tilgjengelig
Bra med hele NTNU om en samlet valguke, resten av fakultetene!
Kunne skapt debatt og diskusjon
Vi må sørge for god nok informasjon om hva det er som skjer
Folk er positive til samkjøring på fakulteter
Samkjøring av studentrådene og STi, dette kunne jo informert folk om hva
forskjellene er!
Det blir problematisk om folk må stemme flere ganger.
Fordel om alt er samlet i ett!
Kunnskapsnivået på studentene [om studentrådene/studentdemokratiet] er
problematisk, de kan nesten ingenting. De vet ikke hvilket institutt de går på
engang. Så, mindre info er bra, men gjerne på flere campuser. Studentrådene
burde samkjøre seg.
Orientering om studentdemokratiet i sin helhet i hvert av allmøtene.
Må bli flinkere til å forklarer hva forkortelser betyr.

HF-sak 39/16 Evaluering av semesteret
Gjør vi det vi skal?
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Vi gjør vår jobb opp mot studentene. Det er viktig at noen har informasjonen om
hvem kan man spørre.
Viktig å ha studentene i tankene, vi skal ivareta deres interesser. Hvordan skal vi få til
å informere studentene om hva det er vi gjør?
Synliggjøring av det vi gjør til resten av studentene er vanskelig.
Instituttet og studentene der er en del, studentrådet er en annen.
Kan vi være mer som et råd?
Hva har vi gjort denne høsten? Utover de tingene vi må gjøre for å opprettholde vårt
system?
Diskusjonene og høringssvarene
Penger til utvikling, Musikk søkte, hvis det går gjennom så blir det bra.
Omorganisert til 4 FTVer for å kunne muliggjøre nettopp å få gjort mer enn bare å
holde oss i gang
PTV-ordningen
Evaluering av Master
Fordeling av masterlesesalplasser
Tilgjengelighet uten synlighet er vanskelig å kalle en seier.
TM lover «å lage, innen desembers ende, en ny bukk». En plakat på bukken. Det som
står der er bare tull.
Klarer vi å holde kontakten til studentene på våre institutt?
Vanskelig på Musikk med Musikkteknologi, kunne de fått noe merchandise på
campuset der. De føler ikke noe tilknytning. Også for utøvende.
EURO: representerer en liten gruppe, de kjenner oss og vi kjenner de. Mengden
studenter gjør det lett å være tilgjengelig.
ISL: Facebooken er bra, mange follows, ‘cheap tricks’ er bra, eksklusivitet i info.
Nettsiden til Studentrådet må bli bra!
Få til på kontorvakten, skriv sak, en gang i semesteret. Vi må få til å bruke
dette til noe. Høringssvar. Det må brukes, og gjøres bra! Den burde være vår
viktigste kanal.
Tillitsvalgte i forelesninger!
Mer stander utenfor valguka. En gang i måneden minst. Det bør ikke være noe
vanskelig.
Vise synlighet, men også hva det er vi jobber med! Snakke med folk om hva det er vi
gjør, høringer, saker osv.
Hvis alle måtte sette seg inn i høringsforslag for å presentere det til sine
studenter, da hadde vi fått til bedre diskusjoner på møtene.
Blir ditt institutt inkludert i høringssvar fra FTVene?
Eierskap til høringssvarene
De handler ofte om “alle studenter”
Kan man finne “studentene på instituttet i de” eller er det mest de tillitsvalgte?
Fremmet saker på instituttnivå
Det er svært viktig at selvsikkerheten til representantene er god nok, særlig på
møtene i institutt og andre “voksne”. Vi gjør en kjempeviktig jobb, dette må
tydelig signaliseres. Vi kan noe, vi snakker for studentene.
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Start med “Studentene sak” på ledermøte, da blir man lettere inkludert. Da får man en
grunn til å prate, lettere å ta plass. Vi er også en viktig del av disse møtene. Egen bolk
på sakslisten.
Svært viktig med erfaringsoverføring. Dette må alle passe på!
Hvordan funker kontorvaktene?
Få kommer innom på vakt.
Hvordan er det å være kontoret? Hvordan er det å bli inkludert?
Ja det fungerer.
Det må fortelles klart at alle er velkomne fra starten av.
Tydeliggjøre for nye at folk må komme på vaffelfredag. Ta med nye, PTVer osv.
Etterlyser hva det vil si å ha taushetsplikt? Dette burde tas opp på seminaret. Vi må
vite hva vi kan snakke om med hverandre.
Er det hensiktsmessig at studentrådet har ansvar for standplasser og skap?
Stand
Det blir håndtert dårlig, det skulle blitt digitalisert. Dette burde ordnes!
Alt kunne blitt løst digitalt. Vi kunne løst tvilstilfellene.
Bokskap
Bra at vi kan klippe og ordne.
HF-sak 40/16 Eventuelt
Charlotte:
Styret har vedtatt med tilbakevirkende effekt at alle karakterer gjelder på søking av
masteren! Se Under Dusken artikkelen for dette nummeret. Dette ble vedtatt i august.

Evaluering av møtet
Bra møte!
Litt langt
God kake!
Synd at vi måtte kutte i evalueringssakene og spesielt eventueltsaken.

Magnus H. Fjellstad

Tore S. Langeland

møteleder (sign.)

referent (sign.)

HF-sak 02/17
Saksbehandler: Elin Juliussen

MØTEDATOER VÅREN 2017
Vi skal ha studentrådsmøter: 7/2, 21/2, 7/3, 21/3, 4/4, 18/4, 2/5

HF-sak 03/17
Saksbehandler: Magnus H. Fjellstad

OPPNEVNING AV STUDENTER TIL VURDERING AV PEDAGOGISK
KOMPETANSE VED ANSETTELSER I UNDERVISNINGS- OG
FORSKNINGSSTILLINGER – VÅR 2017
I henhold til ”Retningslinjer for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner hos søkere til
vitenskapelige stillinger” vedtatt av Kollegiet 22. januar 1998 (K-sak 19/98), punkt 2 og 3, skal
det til alle slike ansettelser foretas en helhetlig pedagogisk vurdering. I den gruppen som skal
vurdere dette, skal det sitte en student utnevnt av det fakultetsvise studentorganet. I vårt tilfelle er
dette de fakultetstillitsvalgte (FTVene).
FTRene har vurdert det mest hensiktsmessig å oppnevne en fast representant for våren 2017 til
slike komiteer for hvert institutt. Dersom denne ikke har anledning til å delta vil FTVene utnevne
ny i enkelttilfeller.

Språk og litteratur
Filosofisk og religionsvitenskap
Musikk Dragvoll
Musikk Konservatoriet
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Kunst- og medievitenskap
Tverrfaglige kulturstudier

Studentrådene

Vår dato 18.01.17

Ref.nr.03/2017

Saksbehandler Lars Bjørnar Vist

Høring om studieveiledning
Se vedlagt dokument om studieveiledning.

Studenttinget skal levere høringssvar til NTNU angående studieveiledningen 10.
februar.
Dersom dere har innspill ber vi om at de sendes oss innen 5. februar. Svar kan
sendes til laringsmiljo@studenttinget.no
Denne høringen omfatter dokumentet «Politikk for studieveiledning ved NTNU 2017
– 2020».
Dette er vedlagt.
Vi ønsker spesielt svar på følgende:
-

Når studieveiledningen den enkelte studenten? Kan det gjøres på en annen
måte?
Er tilbudet (studieveiledningen) organisert hensiktsmessig på NTNU?
Studenten skal kunne gi tilbakemeldinger på tjenesten, hvordan fungerer
ordningen? Hva kunne vært alternativet?
Legger studieveiledningen til rette for et godt læringsmiljø og gode
rammefaktorer for trivsel, motivasjon og gjennomføring?
Er det tydelig hvilke tema studentene kan få veilegning innen?

Andre kommentarer er også velkomne.

Med vennlig hilsen
Lars Bjørnar Vist
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Postadresse:
Studenttinget NTNU
Alfred Getz’ vei 3
N- 7491 Trondheim

Besøksadresse:
Rom 121
”Stripa”
Gløshaugen

Telefon:
73 59 32 88
Telefaks:
73 59 14 44

E- post:
sti@studenttinget.no
Hjemmeside:
www.studenttinget.no

Politikk for studieveiledning ved NTNU
2017- 2020
NTNU har ved Strategi 2011-2020 Kunnskap for en bedre verden, ambisiøse mål om å tilby studier
av høy kvalitet. NTNU skal ha et attraktivt utdanningstilbud som beriker studentenes utvikling som
mennesker og bidrar i dannelsen av demokratiske og ansvarlige samfunnsborgere. Studentene skal
ta ansvar for egen læring og involvere seg i utviklingen av utdanningstilbud, undervisning og
læringsmiljø.
God studieveiledning er et av flere strategiske virkemidler for å nå mål innenfor utdanning og
læringsmiljø. Studieveiledning er en viktig rammefaktor for trivsel, trygghet, motivasjon og
gjennomføring.

Definisjon Studieveiledning
«Studieveileder» er ofte tilknyttet studieadministrasjonen. Studenten oppsøker studieveileder for å
få hjelp til et bredt spekter av problemstillinger, som for eksempel
-

Overgangen inn i akademia
Utdanningsplaner
Karriereplaner
Progresjon og gjennomføring
Motivasjon og mestring
Personlige problemer som ensomhet og forventningspress
Tilrettelegging ifm funksjonsnedsettelse
Utfordringer spesielt for internasjonale studenter som kulturforskjeller
Med mer

Studieveiledning omfatter ikke faglig veiledning tilknyttet bachelor- eller masteroppgaven.

Bakgrunn
I 2015 ble det igangsatt et prosjekt for å etablere et mer strategisk fundament for studieveiledningen
ved NTNU. Prosjektet hadde bred deltakelse fra fakultetsadministrasjonen ved NTNU,
studentrepresentanter, samt fra sentraladministrasjonen. I forbindelse med fusjonen i 2016, ble
fusjonspartnerne involvert i prosjektet.
Dokumentasjon av dagens studieveiledningstilbud ble gjort i form av to empiriske undersøkelser. Det
ble gjennomført en større spørreundersøkelse blant studieveilederne, og fokusgruppeintervju av
studenter som hadde benyttet seg av tilbudet. Erfaringer fra sammenlignbare universitet ble også
tatt inn i arbeidet. Studieveiledningspolitikken bygger på dette kunnskapsgrunnlaget og skal favne all
studieveiledning ved NTNU.
Det skal utarbeides handlingsplaner som følge av politikken. Dette gjelder for fakultets- og
sentralnivå.

Hovedmål
NTNU skal ha et studieveiledningstilbud av høy kvalitet for å bistå studentene inn i, gjennom og ut av
studiene. Studieveiledningen skal bidra til god progresjon, gjennomføring, og til å redusere uønsket
frafall. Det skal være tydelig for studenter og ansatte hvor, når og innenfor hvilke tema studentene
kan få studieveiledning.

Delmål 1: Ansvar og roller
Studieveiledningen ved NTNU skal være helhetlig, med en tydelig rolle – og ansvarsfordeling.
Fakultetets ansvar
1A: NTNU skal tilby studieveiledning så nært studenten som mulig
Sentralt ansvar
1B: NTNU skal tilby en tjeneste med spesialisert kompetanse. Tjenesten skal være rådgivende,
støttende for organisasjonen og ved behov utøvende aktør for studentene. Aktuelle områder er
tilrettelegging og karriere.
1C: NTNU skal tilby kompetansegivende tiltak som sikrer en felles standard for veiledningsfaglig
kompetanse.
1D: NTNU skal sikre at samarbeid, erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling blir ivaretatt gjennom
koordinering av veiledningsfaglig nettverk på tvers i organisasjonen.

Delmål 2: Kvalitet
Studieveiledningen ved NTNU skal utføres av kvalifisert personale med generell
veiledningskompetanse, som møter studenten på en helhetlig måte og som har spesiell kompetanse
innen sitt veiledningsområde.
2A: Enhver som utfører studieveiledning skal ha dette som en definert oppgave tillagt sin stilling
2B: Studieveilederen skal normalt skal gis mulighet til å delta på kompetansehevende tiltak innenfor
veiledningsfaget
2C: Studieveilederen skal gis mulighet til å delta i veiledningsfaglig nettverk i organisasjonen
2D: Studieveiledere skal ha oversikt over hva som inngår i NTNUs studieprogramportefølje
2E: Den enkelte studieveileder skal sørge for at studenter som er til veiledning kan gi
tilbakemeldinger på tjenesten. Dette gjøres ved bruk av standardiserte evalueringsverktøy som for
eksempel digitale evalueringsskjema.
2F: NTNU skal sørge for at det regelmessig gjennomføres spørreundersøkelser blant studenter med
tanke på å evaluere og forbedre studieveiledningen generelt.
2G: Det skal etableres en praksis som sikrer at kunnskap og erfaring fra studieveiledningen benyttes
til strategisk utvikling av utdanningen og læringsmiljøet.

Delmål 3: Kommunikasjon
Det skal være lett å orientere seg i studieveiledningstilbudet ved NTNU uavhengig av studieby,
campus, fakultet eller studieprogramtilhørighet. Det skal komme klart fram hva studenten kan få
hjelp til, når, hvor og av hvem.
3A: Det skal utvikles en nettside med oversikt over det totale studieveiledningstilbudet ved NTNU.
Nettsiden skal oppfylle kriterier om brukervennlighet. En mal for underliggende nettsider om lokalt
studieveiledningstilbud skal utvikles og gjøres tilgjengelig.
3B: Det skal være lett å bestille time til studieveiledning. Kontaktinformasjon skal komme tydelig
fram. Der det tilbys drop-in timer, skal det likevel framgå nødvendig forventningsavklaring som når
slik veiledning gis og hvor lenge veiledningstimen kan vare.
3C: Det skal til enhver tid vurderes om deler av veiledningstilbudet kan digitaliseres.
3D: Studieveileder skal være godt kjent med det øvrige tilbudet internt ved NTNU, i
Studentsamskipnadene, hos Studentprestene og lignende, for å kunne veilede studenten til å finne
riktig hjelpeinstans.
3E: Årlige kommunikasjonsplaner skal utarbeides i samarbeid med kvalifisert kommunikasjonsfaglig
kompetanse, for å oppdatere og fornye gjeldende informasjonskanaler for å formidle
studieveiledningstilbudet.

