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REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 30.01.18, kl 16.15
Felles med SU i aud. D1, deretter i D151
Møteleder:
Referent:

Leif Bjarne Hammer
Elin Juliussen

Studentrådet HFs medlemmer:
Internt ansvarlig
Fakultetsansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig
Læringsmiljø ansvarlig
Musikk
Musikk
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)

Leif Bjarne Hammer
Karoline Nygård Jermstad
Sondre Rekdal
Annbjørg Pasteur Stø
David Brüggemann
Esther Torsvik Gieselmann
Victor Elias Okpe
Sandra Haltbakk

Historiske studier DRV
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Historiske studier ARK
Filosofi (IFR)
Religionsvitenskap (IFR)
Kunst- og medievitenskap (IKM)

Tor-Einar Siebke
Maria Helene Hanssen Beck
Tone-Merete Øverby
Johanne O. Torheim
ITV-kandidat Mona Simer Mehus, valg 2/2
Eivind Rindal
Maria Langenes Martinsen

KULT

Bård Torvetjønn Haugland

Meldt fravær:
Kunst- og medievitenskap (IKM)
Europastudier
Europastudier
HTV HF

Skal ha valg ½
Tara M.S. Aksnes
Tobias Røed
Oda Jønland

Ikke møtt:
Språk og litteratur (ISL)
KULT

Anthony X. Domansky
Ida J. Ingebrigsten

Observatører:
Studenttinget

Sindre Kristian Alvsvåg

Studentrådet HFs saker
Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent.
Møteleder, ordstyrer, og referent valgt.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
Fellesdelen ble ledet av Hanne og Leif Bjarne.

Studentrådet HF
Referat fra Studentrådsmøte 30.01.18
Side 2 av 3

Fellessakene: O-sak 08/17, O-sak 09/17, O-sak 10/17
Så de egne HF-sakene; Ref-sak 27/17, Ref-sak 28/17, HF-sak 37/17, HF-sak 38/17
Evaluering av møtet
Ref-sak 01/18

Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 21.11.17
Referatet ble godkjent.

Ref-sak 02/18

Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene.
Det ble en presentasjonsrunde rundt bordet med litt «siden-sist»
Skal ha allmøte 2/2 kl 08.30 for å velge ITV
Skal ha allmøte ½
Allmøte 31/1 på Konservatoriet
Tone Merete er gjenvalgt som ITV
Har hatt ansettelser og ledermøter
Nyvalgte ITVer Tor-Einar og Maria
Leder Sindre Kristian Alvsvåg

IFR
IKM
Musikk
IHS Ark
ISL
IHS DRV
STi
O-sak 01/18

Orientering om taushetsplikten
Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik fra Avdeling for utdanningskvalitet
informerte om regler og lover rundt taushetsplikten.

O-sak 02/18

Orientering om NTNU Karriere og NTNU Bridge
Pga sykdom kom bare rådgiver Simon Lie fra Avdeling for utdanningskvalitet.
Han orienterte om NTNU Bridge

O-sak 03/18

Presentasjon av navneforslagene til bamsen
Leif Bjarne og Hanne orienterte om de alternative navnene til bamsen vår. Det
ble kjørt en Kahoot for å stemme på navnet. Alternativene var: Student Kåre,
Torbjørn og Bjørnar Bovim.
Navnet ble Torbjørn

O-sak 04/18

Møteskikk
Leif Bjarne gikk lett gjennom reglene for god møteskikk

HF-sak 01/18

Møtedatoer
De forslåtte møtedatoene ble vedtatt.

6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4 og 8/5
HF-sak 02/18

Pedagogiske komiteer
Hvert institutt må bli enige om hvem som skal være den som skal sitte i de
pedagogiske komiteene ved ansettelser av vitenskapelig ansatte.
Gi beskjed snarest mulig til Leif Bjarne eller Elin.

HF-sak 03/18
Eivind

Eventuelt
Fornyelse av emner på inst. – dette kan komme på alle institutter så det er lurt å
sjekke med sitt institutt.
Informerte om at det skal være valg til Sit konsernstyret på VT-møte 14/2.
Vi minner om påmelding til vårt Oppstartseminar 9.-11. februar
Det vil bli felles sosialt samvær på kantina etter møtet

Sindre
Leif Bjarne

Studentrådet HF
Referat fra Studentrådsmøte 30.01.18
Side 3 av 3

Møtekritikk
Møtekritikk tatt til orientering.
Møtet ble hevet 17.55

Leif Bjarne Hammer

Elin Juliussen

møteleder (sign.)

referent (sign.)

HF-sak 04/18
Saksbehandler: Leif B. Hammer

REVISJON AV BACHELORSTRUKTUR: FELLESEMNER,
FAGFORDYPNING OG BACHELOROPPGAVEN
Forkortelser
HF
FTV
ITV
HFL

– Det humanistiske fakultet
– Fakultetstillitsvalgt
– Instituttillitsvalgt
- HF Instituttledermøtesak

Bakgrunn for saken:
På instituttledermøtet den 6. februar la prodekan for utdanning, Sara Brinch, frem HFL 25/2018
Studieporteføljen 2019/2020, bestilling til instituttene. Saken handler om restrukturering av
bachelorløpene ved HFs studieprogram, hvor en mulig konsekvens er at løpene vil bli mer
programmerte. Prodekanens presentasjon er vedlagt sakspapirene.
Revisjonsprosessen vil starte på hvert institutt i løpet av 2018. Omsider vil den igjen behandles på
fakultetsnivå, før de endelige beslutningene tas. Prodekanen ønsker at de tillitsvalgte på institutt- og
fakultetsnivå deltar i prosessen. De instituttillitsvalgte oppfordres derfor til å sikre at de blir involvert
i prosessen på sitt institutt.
Saksbehandler orienterer kort om saken på møtet.
Spørsmål til diskusjon:
 Er mer ferdig programmerte løp hensiktsmessig?
 Er tilleggsprofiler en god måte å gjøre opp for et trangere handlingsrom?
 Hvor stor bør bacheloroppgaven være?
 Hvor bør bacheloroppgaven plasseres i studieløpet?

Studieprogramporteføljen 2019/2020
Bachelorstruktur: Fellesemner, fagfordypning og
bacheloroppgave
Instituttledermøte 6. februar 2018

Fordypning – dagens bachelorstruktur
• Faste bestanddeler:
– Fellesemner: 22,5 studiepoeng
– Fag 2 / valgfri del: 60 studiepoeng
– Minste mulige fagfordypning: 82,5 studiepoeng

• Store forskjeller mellom programmene
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Størrelse på fordypning 2018/2019 (inkl.
bacheloroppgaven)
Bachelorprogram
Fordypning
Allmenn litteraturvitenskap
82,5
Engelsk
82,5
Filosofi
82,5
Fonetikk
82,5
Historie
82,5
Nordisk språk og litteratur
82,5
Norsk som andrespråk
82,5
Religionsvitenskap
82,5
Spansk
82,5
Antikkens kultur/klass.fag
90
Fransk
90
Tysk
90
Drama og teater
97,5

Bachelorprogram
Fordypning
Filmvitenskap
97,5
Anvendt etikk
97,5
Kunsthistorie
97,5
Medievitenskap
97,5
Musikkteknologi
105
Musikkvitenskap
105
Arkeologi (inkl. KULMI)
127,5
Europastudier
105/142,5
Film- og videoproduksjon
142,5
Kulturminneforvaltning
157,5
Utøvende musikk
157,5/217,5
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Fordypning - situasjon fra 2019/2020
• Ny fellesemneordning med ex.phil. + områdeemne
• Ressurser knyttet til og innhold i dagens ex.fac.-emner kan
videreføres
• Forskjellige konsekvenser, avhengig av om ex.fac. t.o.m.
2018/2019 fylte rollen både som ex.fac. og fordypningsemne
• Dersom ex.fac. tas inn i fordypningen, vil den bli fra 90 sp. og
oppover. I tillegg til fellesemner (15 sp) og fag 2/fritt
sammensatt del (60 sp) vil det reelle handlingsrommet bli 15
studiepoeng
7

Fordypning – situasjon fra 2019/2020
• Handlingsrommet er 15 sp
• Skal fagfordypninger som i dag årlig tilbyr flere emner enn
rammen for fagfordypningen få anledning til å utvide denne?
– Problemstillinger:
• Skal studenttall være avgjørende? I så fall, hvilke øvre/nedre grense
bør vi sette?
• Er det andre kriterier som bør være avgjørende?
• Vil et program med utvidet fagfordypning være mindre attraktivt for noen
studenter, mao dersom det ikke er plass til en valgfri del i graden?
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Forslag til mulige tilleggsprofiler for
studieprogrammet/fordypningen
•

Etikk
–

•

Estetikk
–

•

KULT1101 Digitale kulturer + KULT1102 Innovasjon, kultur og næring eller NORD2312
Litterære kulturmøter og kulturell identitet

Bærekraft
–

•

HFEL0004 Retorikk + AVS2030 Faglig skriving og tekstutvikling i høyere utdanning og
arbeidsliv / AVS1201 Fagskriving

Kulturstudier
–

•

FI1106 Estetikk + KM1004 Introduksjon til kunsthistorie/KUH2009 Teorier om kunst og
samfunn fra Platon til våre dager

Strategisk kommunikasjon
–

•

FI1105 Etikk + FI3107 Biotechnology and Ethics /FI5205 Corporate Responsibility and
Ethics/ FI5206 Technology for a good society

FI5206 Technology for a good society+ KULT2211 STS: Energi, miljø og samfunn

15 sp-enheter i språk: Gresk, japansk etc...
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Bacheloroppgave – 2018/2019
• Dagens situasjon: flere varianter, ulikt omfang
– Eget, frittstående emne
– Vurderingsform innenfor et påbyggingsemne
– Studentene følger et påbyggingsemne, men melder seg i en
«tom kode»
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Bacheloroppgaven som frittstående emne

Bacheloroppgave knyttet til en «tom» kode

Bacheloroppgave fra 2019/2020
Alternative ordninger for bacheloroppgave
• 15-poengs frittstående bacheloroppgave
• Eksisterende 15-poengs emne med bacheloroppgave som eneste
vurderingsform
• 7,5-poengsemne + en kobling med ex.fac.-emnet som nå er nedlagt
• Frittstående 7,5-poengsemne: Er dette fortsatt aktuelt?
Føring fra fakultetet: Ikke lenger mulig med bacheloroppgave som
kun en vurderingsform innenfor et fordypningsemne, eller en variant
hvor studentene følger undervisning i et emne, men meldes opp i en
«tom kode»
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Bacheloroppgave fra 2019/2020
Spørsmål til instituttene:
Hvilket alternativ fremstår som mest attraktivt, og hvorfor?
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HF-sak 05/18
Saksbehandler: Leif B. Hammer

Gjenopplivning av Pris for beste underviser
Forkortelser
HF
FTV
ITV
PTV

– Det humanistiske fakultet
– Fakultetstillitsvalgt
– Instituttillitsvalgt
– Programtillitsvalgt

Bakgrunn for saken:
I 2015 ble Pris for beste underviser ved HF lagt på is, fordi den var personavhengig. Prisen bestod av
en vandrepokal, kalt Den gylne gulrot, som ble delt ut årlig. Dekanatet og FTVene ønsker nå å
gjenopplive prisen. Sist gang var dekanatet en del av juryen, dette ønsker de å gjøre denne gangen
også, for å gi prisen tyngde blant de vitenskapelig ansatte.
Dekanen ønsker også å trekke kommunikasjonsavdelingen på HF inn for å nå ut til både studenter og
ansatte. Det vil også være viktig at Studentrådet HF bruker stand og forelesninger for å spre
budskapet.
Saksbehandler holder på å samle inn informasjon om prisen fra de som var involverte i 2015
(daværende prodekan og FTVer). Den gylne gulrot er ennå ikke lokalisert, men den blir sannsynligvis
funnet snart.
Saksbehandler ser det ikke som hensiktsmessig å legge strategi for prisen i diskusjon med hele
Studentrådet HF, og ønsker derfor å opprette et utvalg som skal utarbeide årshjul og strategi. Utvalget
må også forsøke å gjøre prisen mindre personavhengig. Det må også tas stilling til hvorvidt prisen bør
utdeles innen utgangen av 2018. Utvalget vil da ha en workshop i løpet av april for å jobbe med dette.
Innstilling:
De som er interesserte i å være en del av prosessen kan melde seg under møtet.

