
 
 

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.  
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MØTEINNKALLING  
til Studentrådet HFs møte  
 
Dato  Tirsdag 19.02.19  
Tid Kl. 16.15  
Sted D9  
  
 
 
Studentrådet HFs saker:   
 
 Konstituering av møtet  
 
Ref-sak 03/19 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 29.01.18 *  
Ref-sak 04/18 Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene  
 
HF-sak 06/19 Kontorvaktarbeidsliste  
HF-sak 04/19 Gjennomgang av PTV-oversikten  
HF-sak 07/19 Digitalisering i humaniora  
HF-sak 08/19 Begrunnelse eksamenskarakter  
HF-sak 09/19 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 
Historiske 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 29.01.19 kl 16.15  
 
 
 
Møteleder:  Per Kristian Røkkum Berget  
Referent:  Sondre Kristoffersen Rekdal  

 
Studentrådet HFs medlemmer: 
Internt ansvarlig Per Kristian Røkkum Berget 
Fakultetsansvarlig Gustav Hopen 
Kommunikasjonsansvarlig Sondre Kristoffersen Rekdal  
Læringsmiljø ansvarlig Astrid Østigård  
Musikk  Viktor Einarssønn Lunde  
Musikk Christine Thoresen 
Kunst- og medievitenskap (IKM) Mathias Robertstad 
Språk og litteratur (ISL) Håkon Gravem Isaksen  
Historiske studier DRV Tor-Einar Siebke  
Historiske studier ARK Tone-Merete Øverby 
Religionsvitenskap (IFR)  Eivind Rindal  
Filosofi (IFR)  Mona Simers Mehus   
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)  Martine Kvarstein  
Europastudier  Tobias Røed 
Europastudier Susann Falla 
LTV HF Arja Pedersen  

 
Meldt fravær:  
Historiske studier DRV Maria Helene Hanssen Beck 
Språk og litteratur (ISL) Sandra Haltbakk 
Språk og litteratur (ISL) Anja Liberg Forsbakk 
Tverrfaglige kulturstudier (KULT) Lena Dalheim Wistveen 
 
Ikke møtt: 
Kunst- og medievitenskap (IKM) Mathias Robertstad  
 
Observatører:  
Studenttinget Cecilie B. Raustein 
 
 
 

Konstituering av møtet 
  Innkallingen ble godkjent.   
  Møteleder og referent valgt.  
   
Ref-sak 01/19 Godkjenning av referat frå Studentrådet HFs møte 27.11.18  
 Referatet ble godkjent.  
 
Ref-sak 02/19 Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene  

IFR: Rolig på religionsvitenskap, Ansettelsesprosess i filosofi på gang. 
IHS: Rolig oppstart.  
MUS: To ansettelser på gang. 
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LTV: Setter seg inn i vervet. 
ARK: Organiserer ny kontorplass på Kalvskinnet. Vil vurdere vara-
instituttillitsvalgt. 
KULT: Ansettelse av førsteamanuensis, snakket med ny ITV. 
IKM: Fått ny scenograf, hektisk eksamensperiode i desember, skal ha møte 
med instituttet. 
EURO: Kommer i gang med vervet, prøver å få kontakt med instituttet. 
ISL: Sandra og Anja blir på Kalvskinnet for pedagogikkundervisning en del 
fremover, organiserer møte med PTV-er, håper på å få det på plass neste 
uke. Skal arrangere møte med instituttleder. 
PK: Fakultetsstyremøte, møte med dekan/prodekan, jobber med «beste 
underviser»-pris, planlegger seminar. 
Gustav: Setter seg inn i vervet. Deltatt i fakultetsstyremøte og 
ansettelsesutvalg, planlegger seminar. 
Astrid: Setter seg inn i vervet, planlegger seminar. 
Sondre: Jobber med sak om forbedring av referansegruppesystemet, deltatt i 
instituttledermøte, dialogmøte med dekan/prodekan, planlegger seminar, 
arrangerer fotografering av nye ITV-er 

 
HF-sak 01/19 Møtedatoer 

Møtedatoene for våren 2019 blir: 
19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 30/4 og evt. 7/5. 
 

HF-sak 02/19 Pedagogiske komiteer 
Pga. få oppmøtte fra samme institutt sendes svar med representanter til Per 
Kristian innen fredag 01.02. klokka 12:00. 

  
HF-sak 03/19 Oppfølgingsdiskusjon om rapport for faglig lokalisering 
 Studentrådet syns alternativ C i delrapporten er mest hensiktsmessig for 

HUMSAM. Samler fagmiljøene, ivaretar tverrfaglighet og vil sannsynligvis sikre 
HUMSAM nybygg, men det ble ytret usikkerhet om nybygg er en garanti for 
forbedring. Alternativ A virker interessant, mht. signaleffekt og lokalisering. 
Usikkerhet om Hovedbygget er godt egnet for HUMSAM, da bygget er vernet 
og tilbyr reduserte muligheter for ombygging. Alternativ B virker splittende, da 
dette forslaget vil medføre en distansering mellom ansatte og studenter ved å 
plassere HUMSAM i Sentralbyggene. 

 Diskusjon om idrettsareal: Forslag om å bygge idrettshall mellom Valgrinda og 
Lerkendal. NTNU eier tomta, og gir mulighet for tunge bygg og god 
tilgjengelighet til campus. Plassering nær bussaksene mellom studentbyene.  

 
HF-sak 04/19 PTV-ordningen 
 Studentrådet iverksetter kartlegging av PTV-ordningen hos HF. Per Kristian 

orienterte, og ba om at ITV-ene sender inn informasjon om instituttenes PTV-
er med kontaktinformasjon innen 13.02. 

 
Eventuelt  
Cecilie (STi) STi-møte 31.01, hvor det velges delegater til NSOs landsmøte 4.-7. april. 
 
FTV-ene Påminnelse om at kontorvaktene bruker tiden til arbeid knyttet til vervet. Det er 

et lønnet verv og det forventes at man bruker arbeidstiden til relevante 
oppgaver. 

  
Håkon (ISL) Begrunnelse på karakter oppleves som skuffende. Studentrådet bes om å 

undersøke om dette er et utbredt problem.  
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Eivind (IFR) Hvordan brukes digitale løsninger på fakultetet? Forslag om at studentrådet 
undersøker hvilke verktøy som brukes (kildeprogrammer, søkemotorer, 
verktøy for akademiske tekster etc.).  

  
 Møtekritikk  
 Møtet ble ansett som bra, med gode diskusjoner og interessante «eventuelt»-

saker. Noe av argumentasjonen ble ansett som noe gjentakende, men 
generelt ble møtet ansett som vellykket. Noe skuffelse over mangelen på 
møtemat. 

  
 Møtet ble hevet 18.14 
 
  
 
Per Kristian Røkkum Berget    Sondre Kristoffersen Rekdal              
møteleder (sign.) referent (sign.)  



 
 
 

HF-sak 04/19 
 
Saksbehandler: Gustav Hopen 
 
 
Gjennomgang av programtillitsvalgte (PTV) v/ HF 
 
I likhet med instituttillitsvalgte (ITV) skal også programtillitsvalgte (PTV) nå registreres som ansatte 
ved NTNU for å kunne registrere timer i PAGA (NTNUs HR/lønnssystem på Innsida) og motta 
honorar. I den forbindelse, og for å få bedre oversikt, ble ITVene på møte 29/01 bedt om å samle inn 
følgende info: 
 

● Hvor mange programtillitsvalgte de har ved instituttet totalt 
● Hvor mange programtillitsvalgte de har ved hvert studieprogram 
● Navn og kontaktinformasjon på alle programtillitsvalgte, og perioden deres (f.eks. H18-V19) 
● Hvilke PTV-stillinger som evt. ikke er fylt ved instituttet 

 
Alle bes ha denne informasjonen klar til møtet, hvor vi i fellesskap setter sammen en oversikt. 



 
 

HF-sak 07/19 
 
Saksbehandler: Gustav Hopen 
 
 
Digitalisering i humaniora 
 
FTVene fikk på møte 29/01 en eventueltsak fra ITV v/ IFR, Eivind Rindal, om digitalisering og bruk 
av digitale verktøy i humaniora på NTNU. I etterkant sendte han inn et notat om saken (vedlagt), med 
redegjørelse og forslag. FTVene ønsker at Studentrådet diskuterer saken, med grunn i følgende 
spørsmål: 
 

• Anser Studentrådet et kurs av typen som foreslås å være hensiktsmessig på HF? 
 

• Hvordan er situasjonen rundt digital kompetanse blant studenter på HF i dag? Hvordan 
tilegner man seg slik kunnskap nå, uten organisert opplæring fra fakultetet? 
 

• Hvordan/i hvilken forbindelse kan det være hensiktsmessig å avvikle et slikt kurs? 
 

• Er det annet relatert til digitale verktøy og kompetanse som burde inngå i evt. opplæring av 
studenter/ansatte fra NTNUs side?  
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Trondheim 31.01.19 
Eivind Rindal, 
eivinrin@stud.ntnu.no 
NOTAT-HF: Digitalisering – digitalt forkurs 
 

DIGITALT FORKURS 
Styrking av digitalkjernekompetanse blant studenter på HF. 
 
Digitalkompetanse er viktig for studenter og akademikere innen humaniora i dag. Det er mange 
verktøy som enten er essensielle eller gir store fordeler for den som skal arbeide med studier og eller 
forskning innen humaniora. Her kan nevnes programmer for: kildeføring, kartlegging og 
systematisering av data, generering av tankekart og prosessdokument, samt systemer for innhenting, 
sortering og lagring av data. I tillegg til kunnskap om verktøy er det også viktig med god forståelse for 
sikkerhet, kildekritikk (og vern) og etikk i det digitale domenet.  Kompetansen på mer spesialiserte 
verktøy er lav og varierende blant både etablerte og nye studenter. For å bøte på dette bør det være 
mulig å få et kurs i bruk både av lisensierte og åpne verktøy rettet inn på aktuelle arbeidsmetoder og 
problemstillinger relevant for studenter på ulike studieprogram. Et slikt tilbud bør gis så tidlig som 
mulig i studieløpet. Det bør ikke være obligatorisk, men lagt inn som et anbefalt valg for alle nye 
studenter og en mulighet for etablerte studenter. Tid bør settes av i perioden rundt semesterstart høst 
for gjennomføring. Et kurs kan delvis bygge på etablerte moduler fra bibliotekets kurs om for eksempel 
litteratursøk i tillegg til andre nødvendige elementer. Da vaner og uvaner etableres tidlig og er 
vanskelige å endre er det viktig at studenter tidlig får tilgang til å bruke og utforske verktøy som først 
vil være nødvendige på et høyere nivå med mer selvstendig innhenting av data.  
 
Målsetningen er å styrke den generelle kompetansen innen bruk av ulike digitale hjelpemidler for 
studenter innen humaniora. Samt gjøre studenten i stand til å ta valg mellom ulike plattformer og 
verktøy gitt hvilken arbeidsfelt og stil studenten har. Ved siden av å gjøre studenten bedre rustet for 
arbeide med studier på NTNU kan et slikt kurs være nyttig å gi et fortrinn på arbeidsmarkedet etter 
endt studieløp. En satsing på å styrke digital trygghet og kompetanse hos den enkelte student tidlig 
bidrar også til en økt komfort i møte med nye og mer avanserte systemer senere.  
 
Algoritmer, maskinlæring og «kunstig intelligens» - påvirker i økende grad hverdagen og 
informasjonsflyten i samfunnet. Hvordan dette påvirker og eventuelt skjuler og/eller manipulerer 
informasjon og kommunikasjon bør kunne fremstilles på en måte i et fag åpent for alle på humaniora 
– et slikt emne bør tilrettelegges slik at en ikke trenger utpreget forkunnskap eller innsikt i 
datamaskiner og digitale systemer.   Dette bør komme inn som et anbefalte tilbud ved siden av et 
digitalt forkurs.    
 
 



 
 
 

HF-sak 08/19 
 
Saksbehandler: Gustav Hopen 
 
 
Begrunnelse for karakter 
 
På studentrådsmøte 29/01 ble det tatt opp en sak om mangelfull/lite tilfredsstillende begrunnelse for 
karakter på eksamen. I eksempelet som ble lagt frem har sensor f.eks. beskrevet kandidatens svar på 
flere deloppgaver som «bom», uten mer utfyllende info. Det ble på møtet foreslått at 
instituttillitsvalgte tar kontakt med studentene på sine institutt for å undersøke om 
mangelfull/utilstrekkelig begrunnelse for eksamenskarakterer er et utbredt problem på HF. 
 
Det bes også om at de tillitsvalgte undersøker om deres institutt har egne retningslinjer/forskrifter for 
begrunnelsesteksten.  
 
Spørsmål til diskusjon: 
 

• Har de tillitsvalgte, personlig, lignende erfaringer med begrunnelse på karakter? 
 

• Hvilke erfaringer har man gjort seg fra det enkelte institutt? 
 

• Hvilke krav burde man kunne sette til begrunnelse for eksamenskarakter? 
 

• Er det interesse for å ta denne saken videre og samle ytterligere erfaringer fra studentmassen 
ved f.eks. å avholde en tematisk stand utenfor studentrådskontoret? 
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