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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. 
 
 
 



  
 
 
REFERAT 
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 08.10.19 
kl 16.15 i rom D107 
 
 
Møteleder:  Maria Beck   
Referent:  Sondre Rekdal  
 
Studentrådet HFs medlemmer: 
Internt ansvarlig FTV Maria Helene Hanssen Beck 
Kommunikasjonsansvarlig FTV Sondre Rekdal  
 
Musikk (IMU) Viktor Einarssønn Lunde   
Språk og litteratur (ISL) Sandra Haltbakk  
Språk og litteratur (ISL) Håkon Gravem Isaksen  
Språk og litteratur (ISL) Anja Liberg Forsbakk 
Historiske studier DRV Marcus Helgesson Svenning 
Religionsvitenskap (IFR) Eivind Rindal  
Filosofi (IFR)  Mona Simers Mehus  
Kunst- og medievitenskap (IKM) Sander Johan Vigsø  
Kunst- og medievitenskap (IKM) Sindre Sierk Rian 
KULT  Marte Aakervik Berg  
KULT  Lena Wistveen  
Europastudier  Gina Bjelland  
Europastudier  Susann Viktoria Falla  
LTV HF Arja Pedersen  
 
Meldt fravær:  
Fakultetsansvarlig FTV Gustav Hopen 
Læringsmiljøansvarlig FTV Astrid Østigård  
Musikk (IMU) Hanne Marit Mordal Iversen    
Historiske studier DRV Tor-Einar Siebke 
Historiske studier ARK Ingrid Athena Flatland 
Historiske studier ARK Ingvild Haraldsdatter Johns  
 
Ikke møtt:  
 
Observatører:  
Studenttinget Cecilie B. Raustein   
 
 

 
Ref-sak 17/19  Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 24.09.19  
 Godkjent 
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Ref-sak 18/18  Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene 
IFR:  Mye som skjer på filosofi – underskriftskampanje med god oppslutning fra 

studentene, i tillegg til medieomtale. Vurderer å skrive leserinnlegg om midlertidighet 
på bekostning av undervisningskvalitet. Ex. Phil og kjønnsubalansen preger filosofi 
enda.  

IMU:  Lite siden sist – hatt møte med instituttleder. Har et gjentagende problem med tyveri. 
Deltok på studentworkshop om KAM+D. 

ISL:  I gang med utvalgsarbeid. Seint arbeid grunnet forpliktelser i forbindelser med 
praksis. Har jobbet med saken om obligatorisk oppmøte. Hatt møte med instituttleder 
og nestleder, deltatt i instituttstyremøte og planlagt allmøte. 

Lektor:  Planlegging av allmøte og forbereder til eksamen. 
EURO:  Planlegger allmøte, har fått innvilget midler til pizza. Er innkalt til programrådsmøte 

med ny programleder. Deltok på dialog/formøte med resten av IHS. 
KULT:  Skal velge PTV for master i LIMA og STS. Jobber med å bleste i forelesninger og 

planlegger allmøte. Skal planlegge PTV-møte og delta i programrådsmøte i 
november. Utdeling av masterlesesalsplasser er en vedvarende utfordring. 

IKM:  Referansegruppene gir gode tilbakemeldinger til ref.gruppekursene. Bachelorprogram 
skal revideres, og trenger derfor PTV-er.  

IHS DRV:  Deltok/arrangerte dialogmøte med IHS ARK og EURO. Oppstartsmøte i Oslo 
sammen med instituttledelsen i forbindelse med arbeidslivsrelevans i disiplinfag. 
Venter på styreavgjørelsen angående IHS-konflikten 31. oktober. 

STi:  Deltok på nyåpningen av Gløshaugen idrettsbygg. Deltok på AU-møte for 
Velferdstinget og hatt møte i STi om campus og praksis. Deltok på ledersamling med 
NSO og møte med Studentrådet NV. Deltok på Linjeforeningslederforum angående 
opptaksritualer og i et panel med Sit angående studentfrivillighet. Kandidatskjema for 
valg til Studenttinget er åpnet. Skal delta på VT- 

KOM FTV:  Deltatt på KAM+D-workshop og seminar angående studentrekruttering. Forberedelser 
til valg, jobbet med nettsiden. Deltok på formøte/dialogmøte med tillitsvalgte hos IHS 
og hadde møte med fakultetet angående IHS-konflikten. Lite nytt å melde enn så 
lenge.  

IA FTV:  Deltok på workshop om KAM+D på Samfundet og studenttingsmøte. Har begynt å 
arrangere medarbeidersamtaler. 

 
HF-sak 44/19  Høring om Langsgående vurdering ved NTNU  

Maria orienterte om saken og gjennomgikk diskusjonsspørsmålene. Høringa ble 
diskutert og høringssvaret følger vedlagt referatet.  
 

HF-sak 45/19  Valgukene 
Sondre orienterte om saken – skriv mer senere. Digitalt alternativt til flyers – 
powerpoint og QR-kode på PC og spre informasjon om sin facebook-side. Få 
instituttet til å spre skreddersydd informasjon til sine studenter. EURO opplever at 
instituttet ønsker å redusere bruk av e-post men heller bruke Innsida. Oppfordre til at 
studentene tar med egne kopper for å redusere bruk av papp. Bruk plakater og ikke 
Facebook. Få med innledere på allmøtene, som f. eks. instituttledere. Allmøtet skal 
være en møteplass, ikke valg-arena.  
 

HF-sak 46/19  Standkurs 
Studenttinget skal ha standkurs på Dragvoll tirsdag 15. oktober, og Maria oppfordret 
heller de tillitsvalgte til å delta på det fremfor å arrangere det i studentrådsmøtet. 
Standkurset arrangert av STi ansees som av bedre kvalitet og de tillitsvalgte vil 
sannsynligvis få større utbytte av det.  
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Det har kommet inn forslag om utforming av manus for standvirksomhet. For mange 
er standvirksomhet en ny opplevelse og det kan ofte være forvirring mht. hvordan 
man skal henvende seg til studentene man møter. Det ble holdt votering for å utforme 
manus. Resultat: Flertall for utforming, og saken følges opp. 
 

HF-sak 47/19  Oppdatering PTV-struktur/valg  
Maria orienterte om saken. Rektorvedtak fra januar 2018 understreker at PTV-er 
velges av Studentrådet, ikke på allmøte. Rutiner for organisering skal gjennomføres. 
ITV-ene jobber med å finne kandidater til PTV-valget i valgperioden (uke 43 og 44). 
PTV-ene kommer med kandidatur til FTV-ene. Fristen er 1. november. Da vil 
kandidatlistene publiseres og sendes ut i sakspapirene til konstituerende 
studentrådsmøte 5. november.  
Gjennomføring av valget skal tas opp i neste møte. Det foreslås at allmøtene foretar 
valg, hvor allmøtene innstiller en kandidat, men at motkandidater kan stille allmøtene. 
Dette ivaretar det demokratiske aspektet og vedtaket fra Rektor. Det vil bli utformet et 
kandidatskjema kandidatene fyller ut. 
 

HF-sak 48/19  Eventuelt 
Gina:  Statsbudsjettet 2020 

Gina orienterte om at statsbudsjettet 2020 setter av midler for en 
levekårsundersøkelse for studentene. 

Eivind:  Felles sosiale arrangement med Studentrådet SU 
Eivind foreslår at HF og SU gjør noe sosialt utenfor vervet og campus, som for 
eksempel nattforestilling eller kino. 
 

 Møteevaluering 
- Flink møteleder 
- Bør vurdere form ved lange høringer, som f. eks.  
- Litt langt 
- Strukturen i sakspapirene bør bli bedre – spesifisere hva som er orienteringssak. 
- Bra engasjement   

 
 
Møtet hevet 18:21 
 
 
 
Maria Beck    Sondre Kristoffersen Rekdal              
møteleder (sign.) referent (sign.)  
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Til: 
Studenttinget NTNU 

Fra: 
Studentrådet HF  

Kopi til: 
 

Gjelder: 

SVAR PÅ HØRING OM LANGSGÅENDE VURDERING 

Saksbehandler: 
 

Dato: 09.10.19 Signatur: Maria Helene H. Beck Arkiv:   

 

 

Høringssvar fra studentrådet HF om langsgående vurdering 

 

Spørsmål 1: Skal NTNU fortsette med dagens praksis for langsgående vurdering 

(mappevurdering og løpende vurdering) slik praksisen er beskrevet i vedlagt notat? 

Det bør nevnes at i noen emner vil dette være hensiktsmessig, men erfaring hos noen tilsier at 

mappevurdering ikke gir det tilstrekkelige utbyttet man streber etter. Mappevurdering gir god 

mulighet til å jobbe med pensum gjennom semesteret, men utførelsen er ikke optimal. Definisjonen 

og vurderingskriteriene er i flere tilfeller utydelig for studentene. Mappevurdering fungerer ikke 

optimalt i dag, med tanke på faglig utbytte. I for eksempel historie viser erfaring at ved emner med 

langsgående vurdering, hvor man blir fulgt opp av underviser, får man bedre resultater. Eksterne 

sensorer bør ikke være en del av den langsgående vurderingen. Det bør også påpekes at 

mappevurdering kan være utfordrende da kompetanse måles ved utgangen av faget og ikke underveis. 

Blir kompetansen målt og bearbeidet i løpet av året har studentene mulighet til å utvikle seg faglig til 

et bedre resultat ved utgangen av året. Vi er enige om at det generelt er god erfaring med forskjellige 

mappevurderinger, men at det allikevel er problematisk når sluttresultatet er det viktigste.  

 

Spørsmål 2: Er definisjonene som foreslås tilstrekkelige eller har man forslag til endringer?  

Det ble påpekt at det er litt feil fokus på formativ og summativ vurdering. En summativ vurdering er 

til for å teste studentens kompetanse gjennom semesteret og en formativ vurdering er til for å få 

studenten fra ett nivå til et annet. Fokuset burde ligge på hvordan man kan bruke vurdering som et 

læringsverktøy.  
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Spørsmål 3: Dersom NTNU skal fortsette med vurderingsformen «løpende vurdering» slik den 

praktiseres i dag og beskrives i notatet må følgende (…) besvares.:   

En trinnvis vurdering er et godt verktøy for å dokumentere kompetansefremgang. Et slikt lengre 

arbeid som telles mot slutten av semesteret er mest relevant på bachelor og masteremner, og ikke i 

innføringsemner. Allikevel bør det påpekes at langsgående vurderinger slik som det er beskrevet i 

notatet er ikke relevant for alle fag, her kommer musikkfag som eksempel.  

På spørsmål om hvordan grunnleggende studentrettigheter ivaretas oppfatter Studentrådet HF det som 

negativt at studentene må gjenta alle deloppgaver om man stryker på én. Alle kan gjennomføre en 

dårlig prestasjon på én oppgave, og at man da må gjenoppta alle oppgaver virker lite hensiktsmessig. 

Om man ikke besto første gangen bør studentene få muligheten til å prøve på nytt. Dette gjelder også 

muntlige prøver. Når det gjelder anonymitet oppfatter studentrådet det som uklart og mener det kan 

være vanskelig å opprettholde anonymitet i små emner. Studentene må få en form for feedback, og 

dette kan gå på bekostning av anonymitet.  

 

Spørsmål 4: Bør NTNU foreta noen andre veivalg? I så fall hvilke?  

Studentrådet HF mener NTNU må være klar på hvilke prinsipper som gjelder. Vurdering av 

vurderingsform varierer fra institutt til institutt og det må påpekes at instituttene er de mest 

kompetente til å vurdere hvilken vurderingsform som passer sine fagområder og emner. Prinsippene 

er så langt ikke fulgt. Vurdering skal brukes for å bygge opp, fremme og motivere læring, ikke som 

skremsel. Emner har hatt deleksamener med karakterer gjennom semesteret, også før 

oppmeldingsfristen. Dette tvinger studentene til å lære med en fast progresjon som ikke nødvendigvis 

passer for alle.  

 

Spørsmål 5: Arbeidsgruppen har registrert at det i flere emner praktiseres en form for frivillig 

vurdering i form av en valgfri semesterprøve. (…) Er dette en tilnærming til frivillig vurdering 

som NTNU skal fortsette med? Hvis så, med hvilken faglig begrunnelse?  

Studentrådet HF har delte meninger om frivillig vurdering i form av valgfri semesterprøve. På en side 

gir dette muligheten til å kartlegge sin egen kompetanse og eventuelle svakheter. Det kan være en god 

prosedyre i henhold til ansvar for egen læring og de studentene som ønsker å yte ekstra bør belønnes 

for dette om de selv ønsker det. Det bør derimot finnes klare retningslinjer og forventninger ovenfor 

studentene som velger dette. Andre meninger om denne formen for vurdering er mer skeptiske. Det 

påpekes at man må ha flere resurser på vurdering og tilbakemelding for det som er gjeldende for 
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sluttresultatet og ikke prosessene. Slike frivillige prøver kan kreve ressurser som går på bekostning av 

undervisningskvalitet. Likt vurderingsgrunnlag for karakter utfordres sterkt ved denne frivillige 

ordningen. Til sist påpekes det at det i slike vurderinger også må fokuseres på å bevare studentenes 

anonymitet.  

 

 

 



 

  
HF-sak 50/19 

 
Saksbehandler: Maria Helene Hanssen Beck 

 
 
Rutiner for oppnevning av PTV   
 
Forkortelser  
 
HF  – Det humanistiske fakultet  
FTV  – Fakultetstillitsvalgt    
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 
 

Det er nye regler for hvordan PTVene skal velges/oppnevnes – eget rektor-vedtak som er gjeldene 
fra 01.01.2018.   

Mandat for studieprogram #   
Studieprogramråd - Wiki https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Studieprogramråd/pop_up?_...  
Gjeldende fra 01.01.2018. Rektorvedtak.  
  
Sammensetning og funksjonstid #  
Studentrepresentantene har ett års funksjonstid og oppnevnes av studentrådet ved fakultetet.  
 
Vi skal lage rutiner for hvordan dette skal organiseres på best mulig måte.  
Og legger oss på samme rutiner som STi har når det gjelder valg til diverse råd og utvalg; 
preferansevalg.  Vil bruke eget dataprogram ved valget.  
  

• ITVene skal jobbe med å skaffe kandidater til PTV-vervet i valgperioden for ITV og FTV-
valget hvert semester.   

• Fristen for å komme med sitt kandidatur er 1.11. for å komme med på lista som vil bli 
publisert med saklista til studentrådsmøtet. Det kan stilles til valg på det fakultetsvise 
allmøtet også.   

• Valget av PTVene skjer så på det første ordinære studentrådsmøtet etter valguka.   
 

  

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Studieprogramr%C3%A5d/pop_up?_


 

  
HF-sak 51/19 

 
Saksbehandler: Maria Helene Hanssen Beck 

 
 
Oppnevning av PTV   
 
Forkortelser  
 
HF  – Det humanistiske fakultet  
FTV  – Fakultetstillitsvalgt    
ITV  – Instituttillitsvalgt  
LTV  – Lektortillitsvalgt  
PTV  – Programtillitsvalgt  
 
 
 
 
Det skal oppnevnes nye programtillitsvalgte på følgende studieprogram:  
 
Musikkteknologi  1 PTV 
Kunsthistorie  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 
 
Studieprogram: Musikkteknologi, Master 
 
 
 
Navn: Anders Bru 
Alder: 26 
Mail: anbr@stud.ntnu.no 
 
 
Om meg: Jeg går master i Musikkteknologi hvor jeg arbeider med å lage et system for å 
kunne gjøre innspillinger over Internett. Gjennom dette arbeidet har jeg hatt mulighet til å 
samarbeide med både medstudenter og eksterne aktører, og har merket viktigheten av et 
godt studiemiljø. Arbeidet vi gjør på masterprogrammet kan tidvis være vanskelig, med 
lange dager på kontoret, og det er derfor veldig verdifullt med et godt miljø hvor vi trives. Jeg 
ønsker å stille som PTV for å kunne ivareta det gode miljøet og skape god dialog mellom 
studenter og ansatte. 
 
 

mailto:anbr@stud.ntnu.no
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