
 
 

Vi gjør oppmerksom på at det er møteplikt for alle instituttillitsvalgte (ITV) 
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Dato  Tirsdag 19.03.19  
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Studentrådet HFs saker:   
 

 Konstituering av møtet  

 

Ref-sak 07/19 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 19.02.18 *  

Ref-sak 08/18 Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene  

 
HF-sak 15/19  Allmøtetidspunkt for institutter v/ HF i valguka 
HF-sak 16/19  Høring – Samarbeidsavtale mellom Studenttinget og Studentrådene 
HF-sak 17/19  Høring – EVU, Bolland- og Retian-rapporten 
HF-sak 18/19  Spørreskjema til tematisk stand om karakterbegrunnelse 

HF-sak 19/19 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 05.03.19 
kl 16.15 i rom D9  
 
 
Møteleder:  Per Kristian Røkkum Berget  
Referent:  Sondre Kristoffersen Rekdal 

 

Studentrådet HFs medlemmer: 
Fakultetsansvarlig Gustav Hopen 
Internt ansvarlig Per Kristian Røkkum Berget 
Kommunikasjonsansvarlig Sondre Rekdal  
Læringsmiljø ansvarlig Astrid Østigård  
Språk og litteratur (ISL) Anja Liberg Forsbakk 
Språk og litteratur (ISL) Sandra Haltbakk  
Språk og litteratur (ISL) Håkon Gravem Isaksen  
Historiske studier DRV Tor-Einar Siebke  
Historiske studier DRV Maria Helene Hanssen Beck 
Historiske studier ARK Ingrid Athena Flatland 
Historiske studier ARK Tone-Merete Øverby 
Religionsvitenskap (IFR)  Eivind Rindal  
Filosofi (IFR) Mona Simers Mehus 
Kunst- og medievitenskap (IKM) Sindre Sierk Rian 
Kunst- og medievitenskap (IKM) Mathias Roberstad   
KULT  Lena Wistveen  
KULT  Martine Kvarstein  
Europastudier  Tobias Røed 
Europastudier Susann Viktoria Falla  
LTV HF Arja Pedersen  

 
Meldt fravær:  
Historiske studier DRV Maria Helene Hanssen Beck  
Historiske studier ARK Tone-Merete Øverby 
Fakultetsansvarlig Gustav Hopen 
 
Ikke møtt:  
Filosofi (IFR) Mona Simers Mehus 
 
Observatører:  
Studenttinget Philip Lautin Jackson  

 
 
Konstituering av møtet 
 Innkallingen ble godkjent.   
 Møteleder og referent valgt.  
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Ref-sak 05/19  Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 19.02.19 
 Referatet ble godkjent med følgende bemerkninger til endring: 

 Det står at registreringsskjemaet for skranken ble godkjent av møtet, 
  dette er ikke tilfelle. ITV-ene for MUS står ikke oppført i referatet,     
  begge var tilstede. Arja Pedersen står oppført som HTV, ikke LTV. 

 
Ref-sak 06/19 Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene  
FTV Astrid Fulgt opp STi, planlagt valguke, vært syk.  
IFR «Unntakstilstand» - gjennomfører drøyt 20 intervjuer med kandidater til 8 

stillinger i Ex.Phil – ca. 10 intervjuer pr. ITV i uka. Ferdig i utgangen av uke 10.   
IHS DRV ITVene har vært på trykk i Under Dusken om IHS-saken (ingen uttalelse). 

Arbeider med å bedre samarbeidet med instituttet. 
IHS ARK Intet nytt å melde.  
IKM Instituttstyremøte og ansettelser.  
LTV  Tatt opp en sak hos ISL  
ISL Deltatt på seminarmøte om studentmedvirkning hos senter for fremragende 

utdanning. Sandra og Anja er fremdeles i praksis. Planlagt allmøte, holdt 
«kaffemøte» med instituttleder.  

MUS Ansetter ny instituttleder, deltatt i intervjurunder. Laget plakater om kontorvakt 
i Fjordgata. 

KULT  Hatt allmøte for valg av PTVer – valgt to PTVer for hvert program. Ansatte har 
visstnok utpekt en PTV for førsteåret – saken ettersøkes. Har vært i kontakt 
med instituttet om formelle krav til masteroppgaven. 

KULT  Hatt et produktivt møte med programleder, jobber med forbedring av 
masterprogrammet for internasjonale studenter. 

FTV Per Kristian Spikret tid og sted for allmøte for HF, vært i instituttledermøte, 
Studenttingsmøte (hvor STIs ønske om prøvesammenslåing av UU og LMU 
ble vedtatt), FTV-forum. Jobber daglig for å «holde fortet» i Elins fravær. 
Begynt å nummerere de nye bokskapene, vi får dem inn i systemet når Elin er 
tilbake. Arbeidet med å følge opp den krevende situasjonen på IHS. 

 
HF-sak 10/19 Valguka, allmøtedatoer og promotering  
 Det ble informert om at tillitsvalgte har frem til studentrådsmøtet 19.03 på å sette 

tidspunkt, rom og tid for allmøte. Det ble informert om at valget for FTVer 
avholdes samtidig som valget til styret og de øvrige studentrådene for å forenkle 
samkjøringen og hindre forvirring av datoer. Det ble holdt en kort diskusjon om 
virkemidler fra Studentrådets side i valguka. 

 
 Det ble fremmet at å ‘bleste’ i forlesninger er effektivt og med fordel kan gjøres 

flere ganger utover det antallet det legges opp til i ‘valgkonkurransen’. Stand er 
delvis hensiktsmessig, men det behøves kanskje ikke like ofte som vi har brukt 
de siste semestrene. At man stod sammen med STi i fjor vår ble opplevd som 
noe forvirrende blant enkelte. Sosiale media er effektivt. Studenttinget vil 
arrangere et felles ‘kurs’ for hvordan en skal nå ut til studentene i valguka – kan 
være nyttig for nye og gamle.  

 
 Kontakt instituttene og sørg for å få informasjon om valget ut på arenaer 

studentene faktisk sjekker – e-post og BlackBoard (+ evt. Innsida). De fleste på 
BA-nivå må innom BlackBoard daglig. Bruk også linjeforeninger for det de er 
verdt til å bidra til blesting og rekruttering.  

 
HF-sak 11/19 Valg av Studentrådet HFs representanter til arbeidsgruppe for valg 
 Per Kristian informerte om arbeidsgruppen og dens oppgaver. Det ble avholdt 

hemmelig valg. Håkon Isaksen og Susann Falla ble valgt til arbeidsgruppen.  
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HF-sak 12/19 Tematisk stand om begrunnelse for karakter 
 Studentrådet entes om at stand var en god idé for å samle informasjon om 

saken fra studentenes perspektiv. Vil også kunne bidra til å bedre Studentrådets 
synlighet og bevissthet rundt hva vi jobber med. Det enes om at en 
spørreundersøkelse er en god idé, men at denne heller kan være digital enn på 
papir. Kan fylles ut på stand og sendes ut til studentene. Blest i forelesninger i 
forkant.  

 
 Det ble foreslått at skjemaet revideres med graderingsalternativ for de ulike 

påstandene. Mulighet for rangering av alternativer (á la Studiebarometeret). 
Unngå ja/nei-spørsmål – still åpne spørsmål. 

 

HF-sak 13/19 Bruk av studiebarometeret på programallmøtene  
 Per Kristian orienterte om at resultatene fra Studiebarometeret 2018 er 

tilgjengelig på studiebarometeret.no, og oppfordrer alle tillitsvalgte til å se på 
sine studieprogram og gjerne ta resultatene i bruk på allmøter + snakke med 
PTVer om å bruke resultatene i arbeid med programmet for å forbedre det man 
scorer dårlig på.  

 

HF-sak 14/19 Eventuelt 
Per Kristian  Orienterte om at det har vært utfordringer med samarbeid mellom tillitsvalgte og 

ledelsen ved enkelte institutt. FTVene vil minne om at alle tillitsvalgte er 
fullverdige medlemmer av alle organ og utvalg de sitter i, og har full rett til å 
være tilstede og uttale seg på lik linje med andre møtedeltakere. Dersom noen 
opplever at institutt eller program motarbeider dem eller ikke tar dem seriøst, ta 
det gjerne videre med en FTV. 

   
Per Kristian Det er snart tid for medarbeidersamtaler. Det har vært diskusjoner om å fordele 

medarbeidersamtalene mellom FTVene for å avlaste internt ansvarlig. Det ble 
stilt spørsmål ved om dette er innenfor regelverket. Det undersøkes. 

 Doodle for avklaring av tidspunkt sendes snart ut. 
 
Martine Forslag om å legge inn telefonnummer til kontaktperson i ukesoversikten for 

standplasser. Forslaget støttes – FTVene vil avklare med FTVene på SU og 
ordne det. 

 
Arja Sikkerheten hos eksamenskontoret er for svak. Det kreves ingen legitimasjon 

etc. for å f.eks. melde seg av en eksamen. Arja sender en e-post til FTV-ene 
med en grundigere beskrivelse av saken, slik at den kan tas videre.  
 

Eivind Studentrådet bør bli mer synlig i andre arenaer enn bare linjeforeningene, f.eks. 
på Studentersamfundet. Vi må være med synlig tilstede i de arenaer hvor 
studentene våre faktisk oppholder seg.  

 
 Evaluering av møtet  
 Gode diskusjoner, effektivt møte. Imponerende hvor raskt ting blir tatt tak i og 

håndtert/gjort til saker. Spørreundersøkelsen for tematisk stand kunne med 
fordel vært sendt ut før møtet. Det hadde vært fordelaktig å ta opp hvordan valg 
av medlemmer til arbeidsgruppa skulle foregå.  

  
 Møtet ble hevet 17:54 

 
  

Per Kristian Røkkum Berget    Sondre Rekdal 
møteleder (sign.) referent (sign.)  



 
 

 

HF-sak 15/19 
 

Saksbehandler: Per Kristian Røkkum Berget  

 
Allmøtetidspunkt for institutter v/ HF i valguka 
 

Studentrådene HF og SU gjennomfører valg av nye tillitsvalgte samtidig som de øvrige 

studentrådene ved NTNU og valg av studenter til NTNU-styret. Valget for våren 2019 foregår 

2.-11. april. Ved studentrådsmøtet for HF 05.03.19 ble tillitsvalgte i rådet bedt om å sette dato, 

tidspunkt og rom for deres allmøte innen dagens møte (19.03).  

Vi minner om at allmøtet for studentene ved fakultetet (som tillitsvalgte har møteplikt på) 

avholdes mandag 8. april kl. 14:15. Det er viktig at øvrige allmøter ikke kolliderer med dette. 

 

Vi tar en rask gjennomgang og bekreftelse av allmøtetidspunktene på møtet, slik at vi har alt 

spikret og er klare til å begynne å promotere og planlegge valg. 

 

Samtidig ønskes en kort diskusjon om Studentrådets syn på valg ved akklamasjon i tilfeller hvor 

det kun er én kandidat til Instituttillitsvalgt (ITV). Som hovedregel har valg til Fakultetstillitsvalgt 

(FTV) alltid vært gjennomført digitalt uavhengig av antall kandidater, men praksis har variert 

noe på instituttnivå. Tenk gjerne gjennom dette i forkant av møtet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

HF-sak 16/19 
 
Saksbehandler: Per Kristian Røkkum Berget  

 
Høring – EVU. Bolland- og Reitan-rapporten 
 

Studenttinget (STi) har mottatt en høring om to rapporter om etter- og videreutdanning (EVU). 

STi ønsker tilbakemeldinger fra Studentrådene. Høringsspørsmål og rapportene er vedlagt. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

I høringen fra NTNU står dette som bakgrunn og spørsmål: 

NTNUs ambisjoner for EVU tilsier en økning fra 8 500 til 20 000 personer som avlegger 

studiepoeng hvert år. EVU forventes å bli en vesentlig del av NTNUs utdanningstilbud i årene 

framover. Det er bakgrunnen for arbeidet til Reitan- og Bolland-utvalgene. Våre ambisjoner 

forutsetter at støttefunksjonene innen EVU er velfungerende for både ansatte og studenter. 

Tydelig arbeidsdeling mellom nivåene og fleksibilitet i ressursallokering vil være nødvendig for 

at NTNU skal framstå som profesjonell tilbyder av EVU. Enhetene ved NTNU inviteres herved 

til å gi høringsinnspill på de to rapportene. Rapportene skal sammen med høringsinnspillene 

danne grunnlag for videre utvikling av dette tilbudet og tilhørende organisering ved NTNU. Det 

gjøres oppmerksom på at gjeldende regelverk og fortolkningen av egenbetalingsforskriften og 

statsstøtteregelverket, som beskrevet i Reitan-rapporten, ligger som en premiss for EVU-

virksomheten framover.   

 

 

Generelle spørsmål vedr. begge rapporter:  

a) Vi ber om kommentarer til beskrivelsene av dagens situasjon og framtidas behov.  

b) Vi ber om synspunkter og motforestillinger på anbefalinger gitt i de to rapportene.  

 

 

Spesifikke spørsmål vedr. Reitan-rapporten: 

c) Vi ønsker enhetenes vurdering på om de finansielle rammebetingelsene som avklares i 

Reitan-rapporten påvirker NTNUs EVU-ambisjoner og fagmiljøenes egne muligheter til å bidra 

med å nå dette målet.  

d) Har dere synspunkter på anbefalt modell (integrert modell) eller på de andre to modellene 

som presenteres i Reitan-rapporten (sentralisert og hybrid)? Jfr. kap. 6 Organisering av 

støttetjenester (anbefaling 15)  

e) Foreslå gjerne alternative modeller til organisering av støttefunksjoner og begrunn 

forslaget. Jfr. kapittel 6.6 og anbefaling 15.  

 

 



 

 

 

Spesifikke spørsmål vedr. Bolland-rapporten: 

f) Trenger NTNU en felles merkevare for EVU (NTNU Videre)?  

g) Bør NTNU satse mer på rene nettbaserte EVU-tiltak (MOOC etc.)?  

h) Med bakgrunn i utredningen, hvilke EVU-tilbud ser fakultetene muligheter for å tilby på kort 

og lengre sikt?  

 

I tillegg til spørsmålene presentert over, må gjerne spørsmål/problemstillinger som ikke er 

berørt eller ikke er besvart tilfredsstillende i rapportene tas opp i høringssvarene. 
 



 
 

 
Postadresse: 
Studenttinget NTNU 

Alfred Getz’ vei 3 
N- 7491 Trondheim 

 
Besøksadresse: 
Gamle fysikk 

Andre etasje 
Gløshaugen 

 
Telefon: 
73 59 32 88 

 

 
E- post: 
sti@studenttinget.no 

Heimeside: 
www.studenttinget.no 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Studentrådet AD, Studentrådet HF, 
Studentrådet IE, Studentrådet IV, 
Studentrådet MH, Studentrådet NV 
Studentrådet SU, Studentrådet ØK 
 

Vår dato 08.03.2019  Cecilie Bjørnsdotter Raustein 

 

 
Høyring – Samarbeidsavtale mellom Studenttinget NTNU og studentråda ved 
NTNU 

 
I 2008 vart det skriven ein samarbeidsavtale mellom Studenttinget NTNU og 
studentråda ved dei ulike fakulteta ved NTNU. Denne avtalen vert revidert i år, og 
forslaget til revidert samarbeidsavtale vert difor sendt ut på høyring til studentråda. 
 
Studenttinget NTNU og studentråda er politisk uavhengige av kvarandre, men for at 
studentdemokratiet ved NTNU skal fungere godt må det vere god kommunikasjon og 
godt samarbeid på tvers. Hensikta med avtala er å formalisere dette samarbeidet, 
slik at ein kan vere samde om kva samarbeidet inneber. 
 
Vi ber om innspel til alle deler av avtala, men merk at økonomiavtala som er nemnd i 
3 Økonomi kjem til å oppdaterast og eventuelt reviderast etter at  ny 
samarbeidsavtale er signert. 
 
Svar sendast til: leder@studenttinget.no innan måndag 8. april. 

Spesielt ynskjer vi tilbakemelding på dei følgjande spørsmåla: 

 Er det noko som manglar? 
 Er det noko som bør strykast? 

 Er avtala høveleg forpliktande for båe partar? 

I tillegg ser vi at studentråda i liten grad kjenner til avtala slik ho føreligg i dag, og vi 
ynskjer difor òg innspel på korleis avtala kan gjerast kjend og verta brukt i større grad 
enn i dag når ny avtale er vedteken. 

Med venleg helsing 
Studenttingets leiargruppe 
v/Cecilie Bjørnsdotter Raustein 
Leiar, Studenttinget NTNU 
 
1 vedlegg 

mailto:sti@studenttinget.no
mailto:leder@studenttinget.no


Samarbeidsavtale mellom Studenttinget 
NTNU og studentråda ved NTNU 
1 Innleiing 
Denne samarbeidsavtala set fast rammene for samarbeidet mellom Studenttinget NTNU og 

studentråda ved NTNU. Avtala omfattar intensjonar for samarbeidet, samt konkrete tiltak. 

1.1 Omgrep 

Studenttinget NTNU 
Studenttinget NTNU består av 25 representantar, der kvart fakultet har minst éin representant. 21 

av representantane har studiestad Trondheim, medan 2 har studiestad Gjøvik og 2 har studiestad 

Ålesund. Studenttinget fattar vedtak og uttaler seg på vegne av heile studentmassen ved NTNU. 

Medlem i Studenttinget er vald ved urneval av alle studentane ved NTNU, og vel sjølv sitt 

arbeidsutval. 

Arbeidsutvalet 
Studenttinget har eit arbeidsutval med 4 medlem i Trondheim , 1 i Gjøvik og 1 i Ålesund. Alle 6 

arbeider på fulltid. 

Studentane i styret 
Dei to studentane i NTNU-styret. Desse er valde ved urneval av alle studentane ved NTNU. Vervet er 

honorert, og dei vert tilbode supplerande stillingsprosent i leiargruppa slik at dei kan jobbe på 

heiltid. Studentane i styret støtter Studenttinget i sin daglege drift, og ei av deira arbeidsoppgåver er 

å arrangere relevante kurs for dei fakultetstillitsvalde. 

Leiargruppa 

Leiargruppa består av arbeidsutvalet og studentane i styret. 

FTV 
FTV (fakultetstillitsvalde) er dei studenttillitsvalde på fakultetsnivå. Desse er vald ved elektronisk val 

eller på allmøte av studentane ved sitt fakultet. FTVane leiar studentråda. 

Studentråd 
Studentråda er rådgjevande organ for FTVane. Studentråda består av tillitsvalde på institutt- og 

studieprogramnivå. Studentråda jobbar med saker som angår studiekvardagen til studentane ved 

sine respektive fakultet. I tillegg samarbeider studentråda med Studenttinget for å betre studentane 

sine vilkår ved heile NTNU. Studentråda er underlagt allmøta ved sine respektive fakultet. 

Studentdemokratiet ved NTNU 
Studentdemokratiet ved NTNU består av alle studentar som er valde til tillitsverv ved NTNU. Dette 

vil seie både Studenttinget, studentråda og alle studentar som sit i råd og utval for å representere 

studentane. 

Konsulentane 
Studentdemokratiet har konsulentar som skal støtte dei tillitsvalde med økonomisk og administrativt 

arbeid. 



1.2 Ansvarsfordeling 
Studenttinget og studentråda er autonome organ. Dette inneberer blant anna at studentråda sjølv er 

ansvarlege for sine vedtekter og stillingsinstruksar for sine respektive fakultets- og instituttillitsvalde, 

program- og klassetillitsvalde. Studenttinget er det øvste lovpålagte studentdemokratiske organet 

ved NTNU. 

2 Møteplassar 

2.1 FTV-møter 
Det skal arrangerast møte med FTVane i forkant av styremøte, møte i utdanningsutvalet og ved 

behov for å diskutere andre særskilde saker. 

Studentane i styret har ansvar for å kalle inn til formøte til styremøta, og fagpolitisk ansvarleg har 

ansvar for å kalle inn til formøte til møta i utdanningsutvalet. 

Ein skal streve etter å lage ein fast møteplan, med utgangspunkt i møtedatoane for styremøta og 

møta i utdanningsutvalet. Vidare skal ein forsøke å ha maks eitt FTV-møte per månad. 

FTVane ved kvart fakultet bør dele ansvaret med å møte i desse møta seg imellom. FTVane har sjølv 

ansvar for at kvart studentråd er representert med minst éin FTV på møta. 

2.2 FTV-forum 
FTV-forum er FTVane sin eigen arena der dei sjølv set agendaen. FTVane har sjølv ansvar for 

innkalling til og avvikling av FTV-forum. Leiargruppa skal prioritere å delta på desse møta såframt dei 

er invitert. 

2.3 Studentrådsmøte 
Leiargruppa i Studenttinget (avdeling Trondheim) skal prioritere å vere tilstade på dei ulike 

studentrådsmøta. Dei fordeler studentråda blant seg, slik at kvart studentråd har ein fast 

kontaktperson i leiargruppa. Denne kontaktpersonen skal fungere som ein ressurs og eit bindeledd 

mellom studentråda og Studenttinget. FTVane kan gjerne invitere leiargruppa til å innleie om saker 

frå Studenttinget, eller orientere om andre relevante saker. 

2.4 Studenttingsmøte 
Studenttinget sine møte er opne for alle, og alle studentar har tale- og forslagsrett på Studenttinget 

sine møte. Det skal strevast etter at kvart studentråd har minst éin FTV tilstade på kvart av 

Studenttinget sine møte, og desse bør bruke tale- og forslagsretten sin aktivt, samt fremme saker til 

Studenttinget. Vidare bør kvart studentråd referere om relevante saker dei har jobba med den siste 

tida. 

2.5 Seminar 
Studenttinget skal invitere FTVane til sine oppstarts- og haustseminar. 

Studentråda skal invitere sin kontaktperson i leiargruppa til sine seminar, og kontaktpersonen skal 

prioritere å delta på desse. 

3 Økonomi 
Studenttinget NTNU har hovudansvaret for økonomien til Studenttinget NTNU og 

studentrådskontora, i samsvar med avtale mellom NTNU sentralt og studentdemokratiet. 



Økonomien vert regulert i eiga avtale, «Økonomisk avtale mellom Studenttinget NTNU og dei 

fakultetstillitsvalde ved NTNU». 

4 Val 
Studentråda har separate valreglement. Studentråda er sjølv ansvarlege for å sikre at alle stillingar er 

fylt, men kan be Studenttinget om assistanse om dei treng det. Studentråda skal så langt det let seg 

gjere halde valet sitt i same veke som val til styret om våren, og val til Studenttinget om hausten. 

Val til styret og Studenttinget vert administrert av eige valstyre etter eigne valreglement. 

Ved val til Studenttinget utgjer kvar studieby ein eigen valkrets. Supplering av representantar og 

vararepresentantar til Studenttinget vert gjennomført av Studenttinget sjølv. 

Studenttinget har ansvar for at det vert vald inn studentar i sentrale råd, verv og utval der det skal 

sitja studentar. Studenttinget har ansvar for å informere om dei ulike vala. FTVane har ansvar for at 

denne informasjonen vert vidareformidla til dei respektive studentråda.  

Studentråda har ansvar for at det vert vald inn studentar i råd, verv og utval ved fakultetet der det 

skal sitja studentar. 

5 Kommunikasjon 
Studenttinget NTNU er studentane sitt offisielle høyringsorgan ved NTNU. Studenttinget skal sende 

vidare relevante høyringar, både frå NTNU og andre aktørar, til studentråda før dei vert handsama 

av Studenttinget. Studentråda, ved FTVane, skal sende eit skriftleg svar på desse høyringane. FTVane 

avgjer sjølv om dei ynskjer å handsame høyringa i studentrådet, og om dei ynskjer å skrive eit 

fullstendig høyringssvar eller berre bekrefte at høyringa er motteken, men at ein vel å ikkje kome 

med innspel. Ein skal streve etter at høyringsfristen på slike høyringar vert på 3 veker. 

Studenttinget NTNU kan sende eigne saker på høyring til studentråda. I slike høve skal 

høyringsfristen vere på minimum 3 veker.  

Møteinnkallingar, referat og liknande skal finnast lett tilgjengeleg på dei respektive studentråda og 

Studenttinget sine heimesider. Studenttinget er i tillegg ansvarleg for ei felles studentrådsside, der 

det skal lenkjast til dei ulike studentråda sine sider. 

6 Profilering 
Studenttinget NTNU og studentråda skal saman profilere studentdemokratiet ved NTNU, blant anna 

gjennom å stå på stand i fellesskap. 

Studenttinget NTNU og studentråda skal saman arbeide for å få ut informasjon om 

studentdemokratiet til alle nye studentar ved NTNU, samt for å verta meir synlege på NTNU si 

eksterne nettside. 

7 Gyldigheit og revisjon 
Avtala trer i kraft umiddelbart. Avtala skal reviderast dersom ein av partane ynskjer det. 

 



 

 

HF-sak 18/19 
 
Saksbehandler: Astrid Østigård 

 
Spørreskjema til tematisk stand om karakterbegrunnelse 
 

På studentrådsmøte 05.03.19 ble det vedtatt å holde tematisk stand i Gata på Dragvoll 

onsdag 27. og torsdag 28. mars for å samle informasjon fra studentmassen om 

problematikken rundt utilstrekkelige karakterbegrunnelser og andre problemer med 

karakterer på HF (og SU). I den forbindelse ønsker Studentrådet og Arbeidsutvalget å ta 

i bruk et anonymisert spørreskjema.  

 

Et grovt utkast til skjema ble presentert ved møtet 05.03. På dagens møte (19.03) 

presenteres et revidert utkast (vedlagt) basert på tilbakemeldingen fra Studentrådet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Spørreundersøkelse om begrunnelse på eksamen 

Har du bedt om begrunnelse på eksamen? Studentrådene har blitt gjort oppmerksom på et 

problem med utilstrekkelige karakterbegrunnelser, og vi samler derfor inn data for å finne ut om 

dette er et utbredt problem. Vi ønsker å vite om både positive og negative opplevelser 

vedrørende begrunnelse på eksamen. Spørreskjemaet er anonymt, men vi ønsker at du minimum 

oppgir fakultet, slik at vi bedre kan ta tak i de problemene vi eventuelt avdekker. 

Hvilket fakultet tilhører du? 

 

Hva studerer du? (valgfritt) 

 

Har du bedt om begrunnelse på eksamen? 

 

 

 

 

Hvorfor ba du om begrunnelse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

Ja, 2-4 ganger  

Ja, flere enn 4 ganger 

 Nei 

 For å få bekreftet hvorfor jeg fikk karakteren 

For å vite hva som var bra og dårlig 

For å vite om jeg bør klage 

For å forbedre meg til neste gang jeg tar faget 

For å forbedre meg i andre fag, senere 

Nei Fordi jeg var uenig i eksamenskarakteren 

For å få tilbakemelding på hvordan jeg besvarte eksamen 

Av prinsipp 

Annet:  



Fikk du begrunnelsen muntlig eller skriftlig? 

 

 

Hvor nyttig var tilbakemeldingen? 

På en skala fra 1-5, hvor 1 er meget dårlig og 5 meget nyttig.  

 

Hva var bra/dårlig med begrunnelsen?  

 

 

 

 

 

 

Fikk du tilgang til sensurveiledning etter eksamen? 

 

 

Hvor fikk du tilgang til sensurveiledningen? 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du å legge til noe mer? 

Muntlig 

Skriftlig 

Blackboard 

Mail 

Fra instituttet 

Fra emneansvarlig/foreleser 

Annet:  

Ja 

Nei 


