REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 20.03.18, kl 16.15 i rom D152
Møteleder:
Referent:

Leif Bjarne Hammer
Sondre Rekdal

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

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

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

Tone-Merete Øverby
Johanne O. Torheim
Mona Simers Mehus
Eivind Rindal
Astrid Østigård

Kunst- og medievitenskap (IKM)
KULT
KULT
Europastudier
Europastudier

Marvel Leonhardsen
Ida J. Ingebrigsten
Maria Langenes Martinsen
Tara M.S. Aksnes
Tobias Røed

Meldt fravær:
Historiske studier DRV
Historiske studier DRV

Tor-Einar Siebke
Maria Helene Hanssen Beck

Ikke møtt:
Språk og litteratur (ISL)
HTV HF

Anthony X. Domansky
Gustav Hopen

Observatører:
Studenttinget

Anja Beate Andersen

Studentrådet HFs saker
Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent.
Møteleder og referent valgt.
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Ref-sak 07/18

Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 20.03.18
Referatet ble godkjent.

Ref-sak 08/18

Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene
Europastudier: Hatt kontorvakter, planlegger allmøte for å velge to nye ITV-er
IKM: Hatt kontorvakt, planlegger allmøte, sendt inn to innstillinger for
ansettelser, deltatt i programrådsmøte
IHS ARK: Vurderer å flytte kontorvakttidene, har prøvd det ut
STI: Studenttingsmøtet, vedtatt bærekraftpolitisk plattform, sendt ut høring til
studentrådene, besøkt Ålesund
KULT: Studenttingsmøte, hatt kontorvakt
Musikk: Deltatt på utvidet ledermøte, kranglet om budsjett, ny ITV har trukket
seg
IFR: Lite å meddele, annet enn møter som vanlig. Deltatt på seksjonsmøte for
filosofi
ISL: Skal ha ansettelse for to stillinger (litteraturvitenskap og engelsk), deltatt i
instituttstyremøte
Sondre: Arrangert fotografering, arrangert loppemarked, deltatt i kontormøte
med SU, deltatt i dialogmøte med prodekan
Leif: arrangert loppemarked, organisert medarbeidersamtale, deltatt i
kontormøter og dialogmøte med prodekan.
Karoline: Vært i diverse møter, ansettelsesutvalg, deltatt i ILM og diskutert
campusutviklingen, diverse kontorarbeid og arrangert lopper. Informerte om at
kontorvaktene må fylle ut registreringsskjema og sjekke dagboka
Annbjørg: Deltatt i IT-kontaktforum, deltatt i møte om Vrimledagen, vært på
studietur, arrangert loppemarked, deltatt i ILM, skal delta i dialogmøte med
prorektor
Leif Bjarne informerte om at møtet kan vare over tiden, Studentrådsmøte 3. april
avlyses. Informerte om at avtalen med SiT er signert.

O-sak 05/18

NTNU Karriere v/ Anette Lindi fra Avd. for Studenttjenester
Anette informerte om tilbudet, og oppfordret Studentrådet til å videreformidle
dette til studentene. Kurs kan bestilles av studentrådene, linjeforeninger etc. Se
www.ntnu.no/karriere for mer informasjon.

HF-sak 12/18

Utvikling av undervisningsrom på Dragvoll
Saken ble diskutert i en kafe-dialog.
FTVene tar med innspillene videre i arbeidet.

HF-sak 13/18

Hvordan nå ut til studentene under valget?

HF-sak 14/18

Høring om bruk av læringsressursar utanfor NTNU
Sindre informerte om saken.
Flere studenter ved sykepleie har betalt for læringsressurser og undervisning
utenfor NTNU, og Studenttinget ser på i hvor stor grad dette tas i bruk. ToneMerethe fortalte hun har vurdert dette for sin mastergrad, i form av nettbaserte
kurs. Det har også forekommet at forelesere oppfordrer studenter til å ta kurs for
å gjøre det best mulig på eksamen. Det kom også frem at dette har vært aktuelt
for IHS, hvor det har vært mangel på ekspansjon i masterprogrammet i historie.
I tillegg kan studenter betale for kurs i gotisk skrift på Dora, men dette kan
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dekkes. På IFR har dette vært relevant: Exphil: Studenter kjøper ekstra
kompendier og litteratur for å komme gjennom materialet og komme seg
gjennom emnet på en ordinær måte. I religionsvitenskap har det vært aktuelt i
form av språkopplæring, da språkkunnskaper gir større muligheter for faget. Har
vært etterspørsel etter dette, og studenter har valgt bort emner pga mangelen på
læringsressurser hos NTNU: Islam har blitt bortprioritert, da arabisk ikke tilbys.
Det har blitt registrert at studenter har flyttet bort fra NTNU pga. mangelen på
tilbud. Rockheim tilbyr foredrag for musikkstudenter. Dette er foredrag som
koster penger for andre utenforstående.
IKM: Studenter får tilbud om tur til Roma om de dekker utgiftene selv –
instituttet stiller med faglærer. Dette har også forekommet på IFR, men hvor de
får delvis økonomisk støtte.
ITV-ene sender inn svar til Karoline, som utarbeider høringssvar til
Studenttinget
HF-sak 15/18

Varslingssystemet ved NTNU
Det ble holdt workshop ved denne saken.

HF-sak 11/18

Eventuelt
Karoline og Annbjørg informerte om dialogmøte om digitalisering, og
oppfordrer ITV-ene til å videreformidle ønske om digitale vurderingsformer/
eksamener til sine institutt
Møtekritikk
Innspillene tas til etterretning.

Møtet ble hevet 18.30

Leif Bjarne Hammer

Sondre Rekdal

møteleder (sign.)

referent (sign.)

