
 
 

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 Per Kristian eller Elin før møtet.  
Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Per Kristian eller Elin før møtet.  
* = Alle vedlegg blir sendt ut digitalt!  
 

 
MØTEINNKALLING  
til Studentrådet HFs møte  
 

Dato  Tirsdag 05.03.19  

Tid Kl. 16.15  
Sted D9  

  
 
 

Studentrådet HFs saker:   
 

 Konstituering av møtet  

 

Ref-sak 05/19 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 19.02.18 *  

Ref-sak 06/18 Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene  

 
HF-sak 10/19  Valguka, allmøtedatoer og promotering 
HF-sak 11/19  Valg av Studentrådet HFs representanter til arbeidsgruppe for valguka 
HF-sak 12/19  Tematisk stand om begrunnelse på karakter 
HF-sak 13/19  Bruk av studiebarometeret på programallmøtene 

HF-sak 14/19 Eventuelt  

 

 Evaluering av møtet  
  
 
 
Studentrådet HF 
 

Per Kristian R. Berget  Elin Juliussen 
Leder   førstekonsulent  

 
 

  



 

 

 

  
 

KAFFE/KAKE-TIL-MØTENE-LISTE – Våren 2019  
 

Musikk  19/2 

Språk og litteratur  5/3 

Historisk e studier DRV  19/3 

Historiske studier ARK  2/4 

Filosofi og religionsvitenskap (IFR) 30/4 

Kunst- og medievitenskap (IKM) 7/5 

Tverrfaglige kulturstudier (KULT)  
Europastudier   
LTV   
 
  

 
De som ikke får tildelt ansvar dette semesteret, må regne med å få dette neste semester.  
Ansvar kan byttes internt, men gi gjerne FTVene/Elin beskjed om det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
REFERAT 
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 19.01.19  
kl 16.15 i rom D9  
 
 
Møteleder:  Gustav Hopen  
Referent:  Sondre Kristoffersen Rekdal  

 

Studentrådet HFs medlemmer: 
Fakultetsansvarlig Gustav Hopen 
Kommunikasjonsansvarlig Sondre Kristoffersen Rekdal  
Læringsmiljø ansvarlig Astrid Østigård  
Språk og litteratur (ISL) Håkon Gravem Isaksen  
Historiske studier DRV Maria Helene Hanssen Beck 
Historiske studier ARK Tone-Merete Øverby 
Religionsvitenskap (IFR)  Eivind Rindal  
KULT  Lena Wistveen 
KULT  Martine Kvarstein  
Europastudier  Tobias Røed 
Europastudier Susann Viktoria Falla  
HTV HF Arja Pedersen  

 
Meldt fravær:  
Internt ansvarlig Per Kristian Røkkum Berget 
Historiske studier DRV Tor-Einar Siebke   
Språk og litteratur (ISL) Anja Liberg Forsbakk 
Språk og litteratur (ISL) Sandra Haltbakk  
 
Ikke møtt:  
Kunst- og medievitenskap (IKM) Sindre Sierk Rian 
Kunst- og medievitenskap (IKM) Mathias Robertstad   
Historiske studier ARK  Ingrid Athena Flatland 
Filosofi (IFR)  Mona Simers Mehus  

 
Observatører:  
Studenttinget Cecilie Bjørnsdotter Raustein 

 
Konstituering av møtet 
  Innkallingen ble godkjent.   
    Møteleder og referent valgt.  
 

Ref-sak 03/19  Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 29.01.19 
 Referatet ble godkjent. 
  
  

  



Studentrådet HF  

Referat fra Studentrådsmøte 18.09.18  

Side 2 av 3 

 

 

Ref-sak 04/18 Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene   
  

 
HF-sak 05/19 Gjennomgang av PTV-ordningen  
 En fullstendig oversikt over programtillitsvalgte (PTV) ved Det humanistiske 

fakultet ble utarbeidet i møtet. Masterprogram i tysk og fransk v/ ISL mangler 
fremdeles PTVer. Institutt for tverrfaglige kulturstudier og institutt for musikk skal 
i nærmeste fremtid ha allmøter hvor manglende PTVer vil velges inn. 

 

HF-sak 06/19 Revidert kontorvaktarbeidsliste  
 Arbeidsutvalget presenterte en revidert arbeidsliste for kontorvaktene på 

Studentrådskontoret (tidl. presentert under studentrådene HF og SUs 
oppstartsseminar på Hitra). Listen ble godkjent. 

 

HF-sak 07/18 Digitalisering i humaniora  
 Etter skriftlig forslag fra en ITV ved fakultetet ble det ført en diskusjon rundt 

forkurs i digital kompetanse for humaniorastudenter ved NTNU. 
   

Av diskusjonen fremkom det at et slikt kurs anses hensiktsmessig, særlig tidlig 
i studieløpet/første semester på studiet, slik at nye studenter raskt får en 
oversikt over tilgjengelige verktøy som kan gjøre arbeidet deres lettere og blir 
rustet til å bruke disse verktøyene. Studenter må i dag i stor grad lære seg selv 
å bruke f.eks. verktøy knyttet til kildeføring, da læringsassistenter og 
undervisere ikke nødvendigvis sitter på denne typen kompetanse. 

 
Det stilles spørsmål ved hva et slikt kurs skal bestå av. Skal fakultetet tilstrebe 
et felles kurs for humaniorastudenter, eller flere, mer spesialiserte, kurs, f.eks. 
til hvert institutt/studieretning? Det gis uttrykk for at spesialiserte kurs for ulike 
fagretninger er en god idé for å kunne gi studentene en dypere innføring i bruk 
av digitale verktøy relevante for dem. En dedikert uke tidlig i semesteret med 
en rekke eller et utvalg kurs om digitale verktøy kan være en idé – likt hvordan 
Studentrådene avvikler referansegruppekursene. Det bør tilbys kurs knyttet til 
kvalitativ og kvantitativ analyse og evt. enkle statistikkverktøy, uten at disse må 
være knyttet til et emne. Eventuelt kunne det vært opprettet et fellesemne på 
7,5 studiepoeng, eller et åpent statistikkurs – «digital kildekritikk» e.l., med noe 
bredere fokusområde, f.eks. innføring i koding etc. for å sikre økt relevans for 
arbeidslivet. Linjeforeningene kan med fordel aktiviseres for å bidra til å 
promotere et slikt kurs til studentmassen.  
 
Det presiseres at dette er en åpen diskusjon om en tentativ idé – arbeidet tas 
videre med fakultetet. Det er svært tidlig å si noe sikkert om hva som er 
gjennomførbart mht. omfang og kursstruktur. Det er enighet om et behov for 
mer informasjon om hvilken kompetanse som behøves blant studenter (og 
ansatte) og hvordan en slik opplæring skal organiseres. 

   
 

HF-sak 08/19 Begrunnelse for karakter 
 Det ble gjennomført en kafédialogworkshop om saken rundt mangelfull 

begrunnelse på karakterer v/ HF. Det ble uttrykt ønske om en tematisk stand i 
Gata som også inkluderer informasjon om sensurfrister. Det ble gitt uttrykk for 
at stand er fordelaktig for å få direkte kontakt med studentene, fremfor å prøve 
å nå ut gjennom internett. En digital, anonym undersøkelse kan også 
gjennomføres på stand. 

 
 Det minnes om at Studenttinget også arbeider med en lignende sak. 
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HF-sak 09/18 Eventuelt 
Susann  Medlemmene av Studentrådet oppfordres til å informere sine studenter om at 

Faddervaktordningen videreføres, og at Linjeforeningsforumene ved Dragvoll 
og Gløshaugen trenger prosjektledere for ordningen. 

  
 Møtekritikk  

Møtet ble ansett som vel gjennomført, men noen av sakene fikk muligens litt 
lengre tid enn nødvendig. Ang. møtemat ble det meldt et ønske om et sunnere 
alternativ til kjeks. Det ble også påpekt at det er uheldig at Velferdstingets møter 
kolliderer med Studentrådet HFs møter. Studenttinget er positiv til at 
Studentrådene tar opp saker de også arbeider med. 

 
  
 Møtet ble hevet 18:22    

 
  
Gustav Hopen     Sondre Rekdal              
møteleder (sign.) referent (sign.)  



 

 

HF-sak 10/19 
 
Saksbehandler: Sondre K. Rekdal 

 
Studentrådsvalget våren 2019 
 
Arbeidsutvalget tar sikte på å samkjøre valguka med de andre Studentrådene ved NTNU og 

valg av studenter til styret. Valguka V2019 for Studentrådet HF blir dermed 02.-11. april.  

I forkant av dette må Studentrådet HF sette i gang med forberedelser i god tid, for å sikre at 

vi når ut til studentene og får gode kandidater og bevissthet rundt valget. 

 

For å sikre bedre tid til promotering bes de tillitsvalgte om å fastsette allmøtedato/tid  og 

allmøterom for sine respektive institutt innen tirsdag 19. mars. Det tilstrebes at alle institutt 

arrangerer sitt allmøte innenfor perioden 02.-11. april, helst i uke 14. For evt. hjelp med 

booking av rom over to uker i forkant av møtet, finn et aktuelt rom og sjekk i rommets 

timeplan på romreservasjonssystemet at rommet er ledig på allmøtetidspunktet, kontakt 

deretter en FTV eller Elin. 

 

Allmøtet for studenter ved Det humanistiske fakultet er satt til 8. april 14:15.  

ITVer har møteplikt på allmøtet for fakultetet. 

 

Studentrådet tar i bruk en rekke midler1 for å promotere valget og allmøtene. Arbeidsutvalget 

lurer på om de tillitsvalgte har noen formeninger om: 

 

- Hvilke virkemidler som virker å være mest hensiktsmessig for å nå ut til studentene? 

- Hvilke virkemidler vi eventuelt burde fokusere mindre på? 

  
 

                                                           
1 Eksempelvis stand, plakater, flyere, promoteringsvideoer på sosiale medier, etc. 



 

 

HF-sak 11/19 
 

Saksbehandler: Per Kristian Røkkum Berget  

 
Valg av Studentrådet HFs representanter til  

Arbeidsgruppen for Valguka V2019 
 
Studentrådene HF og SU gjennomfører valg av nye tillitsvalgte samtidig som de øvrige 

studentrådene ved NTNU og valg av studenter til NTNU-styret. Valget foregår 2.-11. april 

2019. I forkant av dette settes det ned en Arbeidsgruppe1 for Valguka, som har ansvar for 

Studentrådene HF og SUs kollektive promotering av valguka og valget. Arbeidsgruppa 

består av 4 FTVer og 4 ITVer, to av hver fra SU og HF.  

 

Arbeidsgruppa vil ha et par møter i forkant av valguka, hvor man planlegger og har 

idemyldring, samt fordeler evt. arbeidsoppgaver. Arbeidet til ITVene i komiteen vil bestå i 

hovedsak av organisering av stand og promotering (flyers, plakater, videoer), og annet 

arbeid som måtte oppstå.  

 

ITVene i arbeidsgruppa velges av Studentrådet HF som del av denne saken. 

 

ITVer i valgkomiteen får føre timer for arbeidet.  

 

                                                           
1 Tidligere semestre omtalt som «valgkomité» 



 

 

HF-sak 12/19 
 

Saksbehandler: Per Kristian Røkkum Berget  

 
Tematisk stand om begrunnelse på eksamen 
 
Studentrådet HF har i det siste arbeidet med en sak om rammene rundt kvaliteten på 

begrunnelser for eksamenskarakter, etter et eksempel på uakseptabel (svært mangefull) 

begrunnelse kom frem via en instituttillitsvalgt (ITV). Studenttinget har samtidig begynt å 

arbeide med en delvis overlappende sak om sensurveiledninger, begrunnelse og sensurfrist.  

 

ITVer ved HF har tidligere blitt oppfordret til å forhøre seg med studenter på sitt institutt om 

dette er et utbredt problem. Arbeidsutvalget (AU) ønsker å nå ut til studentmassen på en mer 

direkte måte for å få tilbakemeldinger og eksempler fra enkeltindivider som Studentrådet kan 

bringe videre til fakultetet og instituttet for å vise til behov for sterkere krav til begrunnelser. 

 

I den anledning ønsker AU at Studentrådet holder stand i Gata i uke 12 eller 13.   

Det foreslås å kjøre stand kl. 10-14 onsdag 27. og torsdag 28. mars. AU foreslår at institutt- 

og fakultetstillitsvalgte står på stand med plakater som tydeliggjør hva vi er ute etter, og: 

1. Hører på studentene om de ønsker å fortelle om erfaringer med mangelfull/utilstrekkelig 

begrunnelse eller dårlig sensurveiledning 

2. Ha et anonymt spørreskjema i papirform tilgjengelig på stand  

 

Man vil som ITV kunne føre arbeidstimer for denne standvirksomheten. 

 

Diksusjonsspørsmål: 

1. Synes Studentrådet dette høres hensiktsmessig ut? 

2. Har Studentrådet forslag til annet som kan gjøres på stand, eller andre aktiviteter enn stand 

for å samle informasjonen vi er ute etter? 


