
 
 

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

 
MØTEINNKALLING  
til Studentrådet HFs møte  
 
Dato  Tirsdag 05.11.19  
Tid Kl. 16.15  
Sted Aud. D107 
  
 
 
Studentrådet HFs saker:   

 
 Konstituering av møtet  
 
Ref-sak 21/19 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 22.10.19 *  
Ref-sak 22/18 Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene  
 
HF-sak 54/19  Oppnevning av PTV på lektorutdanningen  
HF-sak 55/19 Oppnevning av PTV på Europastudier  
HF-sak 56/19 Oppnevning av PTV på IKM  
HF-sak 57/19 Oppnevning av PTV på ISL  
HF-sak 58/19 Oppnevning av PTV på Musikk  
HF-sak 59/19 Oppnevning av PTV på IFR  
HF-sak 60/19 Oppnevning av PTV på KULT 
HF-sak 61/19 Oppnevning av PTV på IHS 
HF-sak 62/19 Obligatorisk oppmøte  
HF-sak 63/19  Eventuelt  
 Evaluering av møtet  
  
 
 
 
 
Studentrådet HF 
 
Maria Beck  Elin Juliussen 
Leder   førstekonsulent  
 
  



 
 
 

  
 
 
KAFFE/KAKE-TIL-MØTENE-LISTE – høsten 2019  
 
FTVene  27/8 
Musikk  24/9 
Språk og litteratur  8/10 
Historiske studier DRV  22/10 
Historiske studier ARK  5/11 
Filosofi og religionsvitenskap (IFR) 19/11 
Kunst- og medievitenskap (IKM)  
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. 
 
 
 



 

  
HF-sak 54/19 

 
Saksbehandler: Maria Helene Hanssen Beck 

 
 
Oppnevning av PTV Lektorutdanningen     
 
Forkortelser  
 
HF  – Det humanistiske fakultet  
FTV  – Fakultetstillitsvalgt    
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 
 
 
 
Det skal oppnevnes nye programtillitsvalgte på lektorutdanningen: 
Valgperiode er vår- og høst-semester 2020  
 
 Lektorutdanning i historie   2 PTVer 
 Lektorutdanning i språkfag  1 PTV 
 
Minner om at i vedtektene for Studentrådet HF står det:  

§4.1 Stemmerett 
Hvert institutt har 1 stemme og de fakultetstillitsvalgte har totalt 2 stemmer i Studentrådet HF. 

 
Dette medfører at dere på forhånd må bli enige om hva dere skal stemme og hvem sin epost 
som skal brukes ved digitalt valg.  
 
Kandidatskjema som kommer inn etter at møteinnkallinga er sendt ut vil bli ettersendt.  
 
 
 
 
 
 
 
Vedlagt: 1 Kandidatskjema 
 
Kandidatskjema  
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Navn:  Emma Amalie Eivik  
Alder:  20 
 
Studieprogram:  Lektorutdanning i historie 
 
 
Jeg er en jente som liker å ha flere baller i luften og engasjerer meg i flere ting utenom 
studiet. Jeg er med i skaldene som gjør at jeg kjenner til mange på de ulike årstrinnene 
innenfor lektorutdanningen i historie, noe jeg ser på som en stor fordel ved dette vervet. Ved 
siden av dette er jeg engasjert i fagkom i linjeforeningen og jobber deltid ved siden av i en 
butikk. Jeg blid, positiv, pliktoppfyllende og glad i å ta i et tak. Jeg har alltid vært glad i å ta 
på med ekstra ansvar, og liker å være en person med oversikt og en noen kan komme til 
hvis det oppstår problemer. Utenom dette er jeg glad i å være aktiv, være med venner, 
danse og reise.  
 
Jeg har veldig lyst til å bli PTV fordi jeg ser på det som en fin måte å være et bindeledd 
mellom mine medstudenter og universitetet. Jeg ser på det som en fordel at jeg er såpass 
tidlig i studieløpet for det gir meg en mulighet til å bedre fagene jeg selv skal ta på forhånd 
utifra det tidligere studenter sier om de. Det gjør også at jeg kan sitte i vervet lenge som 
øker sjansene for at jeg får gjennomslag for flere saker.  
Min største motivasjon må være at jeg har lyst til å jobbe for at lektorstudenter skal få 
representasjon ved pedagogikk på Kalvskinnet. Jeg selv og de fleste jeg har pratet med 
ønsker store forandringer ved denne delen av utdanningen vår, og dette ser jeg på som en 
fin måte å kjempe for representasjon ved den institusjonen også.  
 
Jeg stiller ikke med mye erfaring fra studentdemokrati, bortsett fra et verv som 
referansestudent nå. Men dette har absolutt gitt mersmak, og jeg har lyst på et verv hvor jeg 
kan påvirke enda mer! 
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Kandidatskjema  
 
Navn:  Linn Elin Waldum 
Alder:  24 
 
Studieprogram:  Lektorutdanning i språkfag 
 
 
Jeg er 24 år og kommer fra Lundamo rett utenfor Trondheim. Jeg har startet på 4. året på 
lektorutdanningen og har engelsk som hovedfag og sosiologi som fag nummer to.  
 
Jeg har gått en del år på lektorutdanningen allerede, og har dermed en god ide om hva som 
fungerer og hva som kan forbedres. Det er både interresant og viktig for meg å være en del 
av vurderingsprosessen og beslutningene til NTNU. Det å få et innblikk i hva instituttet gjør 
for oss studenter og få muligheten til å være et talerør for studentene er noe som jeg setter 
stor pris på. Jeg har gått i stillingen siden vårsemesteret 2019 og føler jeg endelig har blitt 
varm i trøya. Jeg deltar aktivt på møtene og er ikke redd for å ta opp studentenes problemer.  
 
Har vært PTV for lektorutdanningen i språk siden vårsemesteret 2019.  
 
 



 

  
HF-sak 55/19 

 
Saksbehandler: Maria Helene Hanssen Beck 

 
 
Oppnevning av PTV Europastudier  
 
Forkortelser  
 
HF  – Det humanistiske fakultet  
FTV  – Fakultetstillitsvalgt    
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 
 
 
 
Det skal oppnevnes 1 ny programtillitsvalgt på Europastudier  
Valgperiode er vår- og høst-semester 2020  
 
Minner om at i vedtektene for Studentrådet HF står det:  

§4.1 Stemmerett 
Hvert institutt har 1 stemme og de fakultetstillitsvalgte har totalt 2 stemmer i Studentrådet HF. 

 
Dette medfører at dere på forhånd må bli enige om hva dere skal stemme og hvem sin epost 
som skal brukes ved digitalt valg.  
 
Kandidatskjema som kommer inn etter at møteinnkallinga er sendt ut vil bli ettersendt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlagt: 2 Kandidatskjema 
 



Studentrådet HF   
HF-sak 55-19 Oppnevning av PTV på Euro 

Side 2 av 3 
  

 
 
Kandidatskjema  
 
Navn:  Matilde Brox Bordal  
Alder:  21 
 
Studieprogram:  Europastudier  
 
 
 
Jeg er 21 år gammel og er fra Moss. Går 2. året på 
Europastudier med Engelsk og trives veldig godt med det. 
Jeg er en veldig sosial person og er ganske engasjert i 
linjeforeningen både innenfor det faglige og det sosiale. Er 
også veldig opptatt av studenters rettigheter og er ikke 
redd for å si ifra om noe er urettferdig.  
 
Min motivasjon for å stille som programtillitsvalgt er at jeg 
vil være med på å utgjøre en forskjell for studentene. Jeg 
mener det er veldig viktig å høre på studentenes både 
positive og negative meninger og bruke disse for å gjøre 
ting bedre. Jeg er veldig engasjert når det kommer til å 
kjempe for studenteners rettigheter og føler at å jobbe 
som programtillitsvalgt vil være veldig givende både for meg selv og får å forbedre 
studiehverdagen. Jeg har nå studert ett år på NTNU og har vært innom på kontoret og fått 
hjelp av de programtillitvalgte flere ganger og syntes de gjør en veldig god jobb. Derfor 
ønsker jeg å være en del av dette.  
 
Har tidligere sittet i elevråd på ungdomskolen og hatt deltidsjobb på Narvesen mens jeg gikk 
på videregående, og dette har gjort meg strukturert og ansvarlig. Er også med i 
referansegruppe i Pol1000 og trives med dette vervet ved at det gir mulighet for at 
studenters meninger blir hørt.    
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Kandidatskjema  
 
Navn:  Emilie Faarup Storvik   
Alder:  21 
 
Studieprogram:  Europastudier  
 
 
 
Jeg er en gladjente fra Bærum med masse engasjement! Jeg har 
studert på Dragvoll siden 2017, og er svært glad i å være student. 
På fritiden er jeg glad i å spille badminton og være sosial med 
venner, og elsker brettspill og spillkvelder!  
 
Som europastudent på Dragvoll har jeg kun hatt positive 
opplevelser, men det er ikke alle som er like heldig som meg. Jeg 
stiller derfor til PTV for å bidra til at mine medstudenter får en like 
positiv og fin studietid som jeg har. Jeg føler jeg har god kontakt 
med de fleste studenter ved Europastudier, mye på grunn av 
tidligere verv i linjeforeningen, og har inntrykk av at de ser på 
meg som en tilgjengelig og hyggelig person som det er lett å 
snakke med. Dette ser jeg på som en viktig egenskap for en 
programtillitsvalgt. Jeg har selv mange meninger om hvordan 
studietiden bør være for studenter, men det er like viktig for meg 
at jeg fremmer mine medstudenter sine meninger. Jeg vil gjerne 
at PTVene skal bli enda mer synlige blant europastudenter og tror jeg kan bidra godt til dette 
da jeg er en svært sosial og omgjengelig person som brenner for Dragvoll og europastudier! 
 
Tidligere har jeg sittet som økonomiansvarlig for Fadderutvalget ved Dragvoll, 
sosialansvarlig og faddersjef i Eureka linjeforening, nestleder for NTNUI Bamdinton og sitter 
nå som leder for NTNUI Badminton. Gjennom vervene mine har jeg lært hvordan 
organisasjoner styres og hvordan man kan spille hverandre gode i et styre, i tillegg til at jeg 
har blitt kjent med mange flinke folk som inspirerer meg hver dag. 
 
 



 

  
HF-sak 56/19 

 
Saksbehandler: Maria Helene Hanssen Beck 

 
 
Oppnevning av PTV på IKM    
 
Forkortelser  
 
HF  – Det humanistiske fakultet  
FTV  – Fakultetstillitsvalgt    
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 
 
 
 
Det skal oppnevnes nye programtillitsvalgte på IKM: 
Valgperiode er vår- og høst-semester 2020  
 
 Kunsthistorie  1 PTV 
 Drama og teater  2 PTVer  
 Filmstudier:  2 PTVer  
 Medievitenskap  2 PTVer  
 
Minner om at i vedtektene for Studentrådet HF står det:  

§4.1 Stemmerett 
Hvert institutt har 1 stemme og de fakultetstillitsvalgte har totalt 2 stemmer i Studentrådet HF. 

 
Dette medfører at dere på forhånd må bli enige om hva dere skal stemme og hvem sin epost 
som skal brukes ved digitalt valg.  
 
Kandidatskjema som kommer inn etter at møteinnkallinga er sendt ut vil bli ettersendt.  
 
 
 
 
 
 
Vedlagt: 1 Kandidatskjema 
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Kandidatskjema  
 
Navn:  Teresa Lewoc 
Alder:  40 
 
Studieprogram:  Kunsthistorie  
 
 
Utøvende kunsthåndverker i metall. Bachelor i kunstfag fra KhiO og Master i Tradisjonskunst 
fra UiSørøstnorge. Spesielt interessert i filigran og korpus, og skandinavisk jernalderhistorie.  
 
Som utøvende kunstner har jeg interesse av å fremme bedre forståelse/verdsettelse av 
materialbasert kunst blant fremtidens kunstvitere og gjøre studiet litt mer 
håndverksinteressert. Både i møte med klassisk kunst og folke/naiv kunst.  
 
Nå er jeg ikke sikker på hva dere er ute etter av erfaring, men jeg har hatt en god del verv. 
NK-Nord-Norge, Borre Vikinglag, Bodø Rockeklubb... Ellers har jeg undervisningserfaring fra 
ungsdomsskole, videregående og folkehøgskole.  
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Kandidatskjema  
 
Navn:  Helene Kragh Fosse 
 
Alder:  25 
 
Studieprogram:  Drama og teater 
 
 
Går i år breddeåret på bachelor i Drama og teater ved IKM. Vurderer master-programmet til 
neste år.  
 
For å fortsette å snakke studentenes sak oppover i systemet. Vi som har vært PTV’er i det 
siste året ser hvor viktig den jobben er for hele programmet, både for studenter og for 
fagpersonell.  
 
Vært PTV for Drama og Teater i 1 år nå, og vil gjerne fortsette med det.   
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Kandidatskjema  
 
Navn:  Tommy Jee Nilsen Westermann  
 
Alder:  22 
 
Studieprogram:  Drama og teater  
 
 
Har studert ved IKM i tre år og er veldig engasjert i studentenes vel og trivsel! Vil gjerne 
fortsette arbeidet jeg har begynt på som PTV  
 
I lys av situasjonen på Drama og teater NTNU per nå i dag stiller jeg som PTV for å fortsette 
å følge opp aksjonen rundt "Bevar Teatervitenskap: Leve Drama og teater NTNU!" Dette 
betyr at jeg ønsker å stille til en ny periode som tillitsvalgt for mitt programområde for å 
hjelpe til å forbedre studiehverdagen til studentene, men også forhindre at det gjøres 
endringer som ødelegger for studenter.  
 
Har vært i flere tillitsvalgte posisjoner som f.eks. 
Tillitsvalgt i GSV Grensevakten, 
Tillitsvalgt og Nestleder i Teaterlosjen (Linjeforeningen for Drama og Teater) 
Sekretær i Teaterlosjen 
PTV for Drama og TEATER ved IKM 
Samt Elevrådsrepresentant over flere år i tidligere utdanning.  
 



 

  
HF-sak 57/19 

 
Saksbehandler: Maria Helene Hanssen Beck 

 
 
Oppnevning av PTV på ISL   
 
Forkortelser  
 
HF  – Det humanistiske fakultet  
FTV  – Fakultetstillitsvalgt    
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 
 
 
 
Det skal oppnevnes nye programtillitsvalgte på følgende studieprogram:  
Valgperiode er vår- og høst-semester 2020  
 

Nordisk  1 PTVer 
Fremmedspråk: Tysk/Spansk/Fransk 3 PTVer  
Logopedi, tegn og tolk  1 PTV  
Språk og kommunikasjon i profesjoner  2 PTVer  

 
Minner om at i vedtektene for Studentrådet HF står det:  

§4.1 Stemmerett 
Hvert institutt har 1 stemme og de fakultetstillitsvalgte har totalt 2 stemmer i Studentrådet HF. 

 
Dette medfører at dere på forhånd må bli enige om hva dere skal stemme og hvem sin epost 
som skal brukes ved digitalt valg.  
 
Kandidatskjema som kommer inn etter at møteinnkallinga er sendt ut vil bli ettersendt.  
 
 
 
 
 
Vedlagt: 1. Kandidatskjema 
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Kandidatskjema  
 
Navn:  Kirsti Buseth 
 
Alder:  54  
 
Studieprogram:  Språk og kommunikasjon i profesjoner  
 
 
Jeg er ansatt i Trondheim kommune som rådgiver hos rådmannen og er særlig opptatt av 
hvordan språk og kommunikasjon kan fremme eller hemme demokratiske prosesser. Jeg er 
også opptatt av hvordan språket påvirker holdninger, ansattes praksis og tilbudet til 
innbyggerne.  
 
Jeg er deltidsstudent ved MSKIP og vil gjerne bidra med mine erfaringer til kvalitet i 
studieprogrammet. 
 
Som programtillitsvalgt? Har ingen erfaring med dette.  
 
 
 



 

  
HF-sak 58/19 

 
Saksbehandler: Maria Helene Hanssen Beck 

 
 
Oppnevning av PTV på Musikk   
 
Forkortelser  
 
HF  – Det humanistiske fakultet  
FTV  – Fakultetstillitsvalgt    
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 
 
 
 
Det skal oppnevnes nye programtillitsvalgte på Musikk: 
Valgperiode er vår- og høst-semester 2020 
 
 Musikkteknologi  2 PTVer  
 Utøvende musikk - klassisk/kirke/jazz 3 PTVer  
 Dansevitenskap  2 PTVer  

 
Minner om at i vedtektene for Studentrådet HF står det:  

§4.1 Stemmerett 
Hvert institutt har 1 stemme og de fakultetstillitsvalgte har totalt 2 stemmer i Studentrådet HF. 

 
Dette medfører at dere på forhånd må bli enige om hva dere skal stemme og hvem sin epost 
som skal brukes ved digitalt valg.  
 
Kandidatskjema som kommer inn etter at møteinnkallinga er sendt ut vil bli ettersendt.  
 
 
 
 
 
Vedlagt: 3 Kandidatskjema 
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Kandidatskjema  
 
Navn:  Eigil Aandahl  
Alder:  25 
 
Studieprogram:  Musikkteknologi  
 
 
Går andreåret MCT Music Communication and Technology.  
 
Valgt av resten av studentene ved MCT. 
 
Har vært PTV for mustek bachelor, samt andre verv tidligere i livet. 
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Kandidatskjema  
 
Navn:  Anders Surguy Paulsen  
 
Alder:  22  
 
Studieprogram:  Musikkteknologi  
 
 
Jeg studerer mustek første året og er engasjert i miljøet rundt, både via linjeforeningen og i 
timene.  
 
Jeg tror jeg kan være en god tillitsvalgt fordi det er lett å prate med meg og jeg lytter godt til 
det folk har å si. Jeg ønsker og å bli benyttet for å gjøre studiet bedre og miljøet for 
studentene bedre 
 
Sittet i styret i lokalt idrettslag og har vært miljøarbeider på fhs. 
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Kandidatskjema  
 
Navn:  Maia Reppe  
Alder:  23  
 
Studieprogram:  Utøvende musikk  
 
 
Sanger på utøvende klassisk, master. Kommer fra 
fjellbygda Alvdal! Musikalsk er jeg ihuga fan av 
ensemblesang, og synger i flere kor/ensembler. Synger 
opera til fjells (Opera di Setra) og søker gjerne Griegs 
romanser om vakre landskap, så er naturlig nok deltids 
fjellgeit. Har en musikalsk familie jeg ofte gjør konserter 
med.  
 
Jeg er løsningsorientert og ryddig, og har en mening om 
det aller meste. Føler jeg har fått med meg mye erfaringer 
fra 4 år som student her, og dermed har mye jeg kan bidra 
med. Er opptatt av at det er viktig med engasjement, og 
ønsker å få flere aktive innenfor både det musikalske og sosiale miljøet. Vi må lage rom for å 
nerde sammen, oppleve sammen, og skape sammen.  
 
Elevråd gjennom barne/ungdomsskole. Ihugga 4Her, hvor jeg også har vært i styre 5 år, 
leder ett år. Nestleder i Faste og Flory Svendsen og Ingolf Dahls gave til musikklivet 
(trøndelag musikkonservatoriums stiftelse). Sekretær for Schola Sanctae Sunnivae, nå vara. 
Vært i referansegruppe for utøvende klassisk i 4 år.  
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Kandidatskjema  
 
Navn:  Tuva Halse 
Alder:  20 
 
Studieprogram:  Utøvende musikk  
 
 
Jeg er ei 20 år gammel jente som går mitt første år ved 
jazzlinja på NTNU. Der spiller jeg hovedsakelig fiolin, 
samtidig som jeg er aktiv i diverse ensemble og band. 
Ellers liker jeg å gå i fjellet.  
 
Jeg ønsker å stille som tillitsvalgt for mitt studieprogram 
fordi jeg ønsker å gjøre studiehverdagen best for alle. Det 
kan gjøres ved å bedre kommunikasjonen mellom ulike 
ledd ved instituttet, noe jeg mener jeg kan bidra til. 
 
Jeg har ikke mye tidligere erfaring innen konkrete verv. 
Likevel har jeg en del generell ledererfaring, blant annet 
som bandleder og tae kwon-do-instruktør. 
 
 
 



 

  
HF-sak 59/19 

 
Saksbehandler: Maria Helene Hanssen Beck 

 
 
Oppnevning av PTV på IFR   
 
Forkortelser  
 
HF  – Det humanistiske fakultet  
FTV  – Fakultetstillitsvalgt    
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 
 
 
 
Det skal oppnevnes nye programtillitsvalgte på IFR: 
Valgperiode er vår- og høst-semester 2020 
  

Religionsvitenskap  2 PTVer 
Filosofi  2 PTVer 
Anvendt etikk  2 PTVer  

 
Minner om at i vedtektene for Studentrådet HF står det:  

§4.1 Stemmerett 
Hvert institutt har 1 stemme og de fakultetstillitsvalgte har totalt 2 stemmer i Studentrådet HF. 

 
Dette medfører at dere på forhånd må bli enige om hva dere skal stemme og hvem sin epost 
som skal brukes ved digitalt valg.  
 
Kandidatskjema som kommer inn etter at møteinnkallinga er sendt ut vil bli ettersendt.  
 
 
 
 
 
Vedlagt: 0 Kandidatskjema 
 



 

  
HF-sak 60/19 

 
Saksbehandler: Maria Helene Hanssen Beck 

 
 
Oppnevning av PTV på KULT   
 
Forkortelser  
 
HF  – Det humanistiske fakultet  
FTV  – Fakultetstillitsvalgt    
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 
 
 
 
Det skal oppnevnes nye programtillitsvalgte på IFR: 
Valgperiode er vår- og høst-semester 2020 
  
STS  2 PTVer 
Likestilling og mangfold  2 PTVer 
 
Minner om at i vedtektene for Studentrådet HF står det:  

§4.1 Stemmerett 
Hvert institutt har 1 stemme og de fakultetstillitsvalgte har totalt 2 stemmer i Studentrådet HF. 

 
Dette medfører at dere på forhånd må bli enige om hva dere skal stemme og hvem sin epost 
som skal brukes ved digitalt valg.  
 
Kandidatskjema som kommer inn etter at møteinnkallinga er sendt ut vil bli ettersendt.  
 
 
 
 
 
Vedlagt: 0 Kandidatskjema 
 



 

  
HF-sak 61/19 

 
Saksbehandler: Maria Helene Hanssen Beck 

 
 
Oppnevning av PTV på IHS   
 
Forkortelser  
 
HF  – Det humanistiske fakultet  
FTV  – Fakultetstillitsvalgt    
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 
 
 
 
Det skal oppnevnes nye programtillitsvalgte på IHS: 
Valgperiode er vår- og høst-semester 2020 
  
Kulturminneforv. BA  1 PTV 
Klassiske fag  2 PTVer  
Historie MA  1 PTV 
Arkeologi BA  1 PTV 
 
Minner om at i vedtektene for Studentrådet HF står det:  

§4.1 Stemmerett 
Hvert institutt har 1 stemme og de fakultetstillitsvalgte har totalt 2 stemmer i Studentrådet HF. 

 
Dette medfører at dere på forhånd må bli enige om hva dere skal stemme og hvem sin epost 
som skal brukes ved digitalt valg.  
 
Kandidatskjema som kommer inn etter at møteinnkallinga er sendt ut vil bli ettersendt.  
 
 
 
 
 
Vedlagt: 0 Kandidatskjema 
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HF-sak 62/19 2 

 3 
Saksbehandler: Håkon Gravem Isaksen 4 

 5 

 6 

Obligatorisk Oppmøte  7 

 8 

 9 

Forkortelser  10 
 11 
HF  – Det humanistiske fakultet  12 
FTV  – Fakultetstillitsvalgt    13 
ITV  – Instituttillitsvalgt  14 
LTV  – Lektortillitsvalgt  15 
PTV  – Programtillitsvalgt  16 
 17 
 18 
 19 

Studentrådet HF har etter diskusjon og erfaringsdeling kommet frem til at det finnes 20 
vesentlige forskjeller i hvordan obligatorisk oppmøte i undervisningen planlegges, grunngis 21 
og gjennomføres ved de ulike instituttene og programmene tilknyttet Det humanistiske 22 
fakultet. Studentrådet HF uttrykker gjennom punktene under studentenes meninger knyttet til 23 
obligatorisk oppmøte i undervisningen.  24 

 25 

• Studentrådet HF stiller seg, i tråd med Studenttinget ved NTNU, kritiske til bruk av 26 
obligatorisk oppmøte. Studenten selv oppleves å vite best hva som er egnet 27 
arbeidsmetode for sine studier i forhold sin individuelle studiesituasjon. 28 

• I emner hvor obligatorisk oppmøte likevel er ønsket av emneansvarlig må et slikt ønske 29 
ha til hensikt å bidra positivt til studentenes læringsmiljø og kunne dokumenteres grundig 30 
med både faglig og pedagogisk begrunnelse. 31 

• I emner hvor obligatorisk oppmøte likevel er ønsket i forhold til skikkethetsvurdering av 32 
studentene må dette dokumenteres og gjøres tydelig i emnebeskrivelsen. 33 

• I alle tilfeller hvor obligatorisk undervisning er ønsket må emneansvarlig være innforstått 34 
med at dette kun kan gjennomføres om emnebeskrivelsen tydelig gjør rede for behov og 35 
begrunnelser for dette. Ifølge Forskrift om studier ved Norges teknisk-36 
naturvitenskapelige universitet (NTNU) § 4-2. Fastsettelse av studieplan og 37 
emnebeskrivelser må emnebeskrivelsen inneholde en beskrivelse av hvilke aktiviteter 38 
som er obligatoriske.  39 
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• Særstilte årsaker til fravær, som dødsfall i nær familie og sykefravær med legeerklæring, 40 

skal ikke telle negativt mot oppmøteprosenten.  41 
• Studentrådet HF foreslår å fastsette en øvre grense for hva som skal anses som 42 

tilstrekkelig tilstedeværelse. Om emneansvarlig ønsker å operere med et lavere tall 43 
burde dette tillates, men et tall over 75% er ikke ønskelig i noe tilfelle.  44 

• I tilfeller hvor obligatorisk oppmøte er ønskelig burde emneansvarlig også ta hensyn til 45 
oppmeldingsfrister i faget innenfor gjeldende semester. Studentens rett til valgmuligheter 46 
innenfor sitt studieløp tilsier at oppmøteregistrering ikke bør forekomme før etter at 47 
oppmeldingsfristen er gått ut.  48 

 49 

Spørsmål til diskusjon: 50 

• Har Studentrådet HF noe å utsette på den foreliggende teksten? Endringsforslag sendes 51 
per mail til haakogi@ntnu.no og merkes med «ENDRINGSFORSLAG» i emnelinjen. 52 
Endringsforslagene vil voteres over på møtet og det må derfor gjøres tydelig hvilken 53 
eksisterende tekst en ønsker å endre. Bruk linjenummer som hjelpemiddel til dette. Frem 54 
gjerne også ditt endringsforslag muntlig på møtet. 55 

• Har Studentrådet HF eventuelle tilleggspunkter til den foreliggende teksten? 56 
Tilleggspunkter sendes per mail til haakogi@ntnu.no og merkes med 57 
«TILLEGGSPUNKT» i emnelinjen. Tilleggspunkter vil også voteres over på møtet. Frem 58 
gjerne også ditt tilleggspunkt muntlig på møtet.  59 

• Kan Studentrådet HF godkjenne teksten, med eventuelle endringsforslag og/eller 60 
tilleggspunkter, som en uttalelse gjort på vegne av alle fakultetets studenter?  61 

 62 
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