REFERAT
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 03.10.17, kl 16.15 i D9
Møteleder:
Ordstyrer:
Referent:

Leif Bjarne Hammer
Felipe Fawcett
Karoline N. Jermstad

Studentrådet HFs medlemmer:
Internt ansvarlig
Fakultetsansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig
Eksternt demokratisk ansv.
Språk og litteratur (ISL)
Historiske studier DRV
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Historiske studier ARK
Filosofi og
Religionsvitenskap (IFR)
Tverrfaglige
kulturstudier (KULT)
Program for
europastudier
PLU HTV

Leif Bjarne Hammer
Karoline Nygård Jermstad
Per Kristian Berget
Felipe Fawcett
Anthony Xanthopoulos Domansky
Annbjørg Pasteur Stø
Sondre Rekdal
Tone-Merete Øverby
Johanne Orerød Torheim
Eivind Rindal
Ida Johnsen Ingebrigtsen
Bård Torvetjønn Haugland
Charlotte Eide
Tobias Røed
Oda Jønland

Observatører:
Studenttinget

Johannes Bjartnes

Meldt fravær:
Musikk
Musikk
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Kunst- og
medievitenskap (IKM)

Fredrik Haga
David Brüggermann
Katrine Landaas
Victor Elias Okpe
Astrid Østigård
Wivi Holte Amundsen
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Studentrådet HFs saker
Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent.
Møteleder, ordstyrer, og referent valgt.
Ref-sak 23/17 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 30.08.16
Godkjent med retting av skrivefeil.
Ref-sak 24/17 Saker fra Studentrådsrepresentantene.
Orientering fra FTVene.
Hva skjer på kontoret?
EURO Har oppdatert facebook-side, og delt saken om nattbusstaksten. Sendt mail til
studieveileder og etterlyst midler til spørreundersøkelse til studentene.
ARK Jobbet med å få referansegrupper på alle emner i bachelor-graden.
KULT Vært på utvidet ledergruppemøte og jobbet med referansegrupperapporter.
PLU Jobbet med allmøte, og skrevet innlegg i linjeforeningens avis.
DRV Vært i instituttstyremøte, skal ha allmøte, etterspurt oversikt over referansegrupper på
instituttet.
ISL Jobber med å få på plass alle PTVene, skal jobbe med å få referansegrupper i alle
emner på tegnspråk. Har også vært på programrådsmøte.
STi Jobber med studiebykonferansen 08.11, hvor alle studenter kan delta og det er gratis.
v/Johannes Info om dette ligger på facebook. Har STi-møte torsdag, og jobber med
campusprosjektet.
IFR Vært på møte i instituttet og seksjonsmøte på religionsvitenskap. Arbeider med å
informere studentene på IFR om sin egen kompetanse, skal ha seminar om dette.
Kommer med forslag om at Studentrådet HF har et vedtak om at det skal være
tydeligere mastersensur og større forutsigbarhet til sensurprosessen.
KOM FTV Har gjennomført referansegruppekurs, og skal foreta en evaluering av kursene. Til
neste kurs prøver vi å gjøre det sammen med SU. Vært på møte med prodekan og
lønningsavtalen mellom Studentrådet HF og HF skal på plass. Snakket med
Studentrådet SU og de er positive til studentrådsavis. Holder også på med
valgukeforberedelser og skal redigere og ta de siste bildene.
FAK FTV Vært på møte med prodekan, og jobbet med sak om masteravtale.
SPA FTV Vært på tillitsvalgtkonferanse, og kommer med et tips til Studentrådets medlemmer
om å se på studiebarometeret. Har funnet masse forslag til innledere vi kan ha på
Studentrådsmøtene. Informerer også om at om det er akutt IT-problemer under
undervisning kan IT-seksjonen kontaktes og de skal umiddelbart hjelpe. Informerer
også om at man skal gå til Orakeltjenesten om man trenger hjelp med Blackboard.
IA FTV Vært på møte med prodekan, og har vært på møte om valguka med STi og
Studentrådene. ØK og STi kommer til å stå sammen med oss på stand under valguka.
Planlegger også video med STi og muligens dekan på HF. Planlegger
medarbeidersamtaler, mer informasjon om dette kommer.

På kontoret Sprett er dødt, og det er kommet et nytt fellesområde. Informasjon om dette er i
skranken. Husk å sjekke og svare på mail. Vi forventer at alle sjekker mail minst én
gang om dagen.
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HF-sak 27/17 Dragvollkravet del 1
Saken er en del av et langvarig prosjekt, og ble diskutert og videreføres på neste
Studentrådmøte. Kort oppsummert ble det trukket fram at tjenester som helsesøster,
psykolog og prestetjenester oppleves som svært viktig. Studentrådet HF vil også ha
flere grupperom og sosiale rom, fokus på faglig lokalisering, og også fokus på
praktisk design. Dette utdypes nærmere i Dragvollkravet når dette er ferdigstilt.
HF-sak 28/17 Masteravtale
Studentrådet HF har delte meninger om fordelene og ulempene med
standardiserte/spesifikke masteravtaler, men er stort sett enige om at man kan ha en
avtale hvor veileder-studentforholdet er generelt, med rom for spesifiseringen for
hvert enkelt institutt. Det ble også trukket fram at punkt 6.10 i HFs masteravtale bør
spesifiseres og utvides.
HF-sak 29/17 Høring om utvekslingsprosessen ved NTNU
Generelt får man for lite og for dårlig informasjon om utvekslingsprosessen.
Internasjonal seksjon på Dragvoll er kun åpent 1 dag i uken, og man får da svært kort
tid til å snakke med de ansatte der. Det nevnes også at ansatte gir svært generell
informasjon, og er dårlige til å svare på konkrete spørsmål. Det etterspørres også at
NTNU ser over de avtalene de har med universiteter i utlandet, og oppdaterer disse.
Det er flere tilfeller hvor forhåndsgodkjente fag ikke går i det semesteret man er på
utveksling. Studentrådet HF er positive til siden «utsida».
HF-sak 30/17 Eventuelt
Ida På KULT er det 16 masterlesesalsplasser på hele instituttet. Masterstudenter får nå
bruke tomme kontor som lesesaler, men disse kan man miste når som helst. Instituttet
anbefalte dem å gå gjennom Studentrådet HF for å ordne dette, som ikke er mulig.
FTVene skal hjelpe KULT-ITVene med en løsning på dette.
Johanne Eksamendatoer ble lagt ut alt for seint. FTVene skal hjelpe ARK-ITVene med en
løsning på dette.
STi Det skal lages en studentvalgsposter for studentdemokratiet på NTNU med bilder av
v/Johannes de tillitsvalgte.

Evaluering av møtet
Mange snakket og sa fornuftige ting
Bra med kake
God diskusjon
Bra med politiske saker
Lærte mye
Ble litt mye hastverk på den første diskusjonssaken

Møtet ble hevet 18:30.

Leif Bjarne Hammer

Karoline N. Jermstad

møteleder (sign.)

referent (sign.)

