
 
 

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

 
 
MØTEINNKALLING  
til Studentrådet HFs møte  
 

Dato  Tirsdag 06.10.20  

Tid Kl. 17.00  
Sted Aud D156  

  
 
 

Studentrådet HFs saker:   
 

 Konstituering av møtet  

 

Ref-sak 16/20 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 22.09.20 *  

Ref-sak 17/20 Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene  
 
O-sak 03/20 Presentasjon av studentombudet Lennart Soligard og hans oppgaver   
 
HF-sak 40/20  Valg av PTV *  
HF-sak 41/20 Workshop om valg, promotering osv.  
HF-sak 42/20 Opprettelse av eget team for ITVene og PTVene sammen?  
HF-sak 43/20  Veiledning til bacheloroppgave * 
HF-sak 44/20  Eventuelt  

 

 Evaluering av møtet  
 
 
 

 
 
Studentrådet HF 
 

Viktor Einarssønn Lunde  Elin Juliussen 
Leder   førstekonsulent  
 
  



 

 

 

 

 

 

Forkortelser  
 
HF – Det humanistiske fakultet      
IFR – Institutt for filosofi og religionsvitenskap 
IHK  – Institutt for historiske og klassiske studier 
IKM  – Institutt for kunst- og medievitenskap 
IMS  – Institutt for moderne samfunnshistorie 
Musikk  – Institutt for musikk 
ISL  – Institutt for språk og litteratur 
KULT  – Institutt for tverrfaglige kulturstudier 
FTV  – Fakultetstillitsvalgt  
ITV – Instituttillitsvalgt 
LTV – Tillitsvalgt for lektorstudentene  
PTV – Programtillitsvalgt  
 
 

 
 

 

  
 

KAFFE/TE -TIL-MØTENE-LISTE – høsten 2020  
 

FTVene   1/9  
   
IFR  22/9 
IHK DRV 6/10 
IHK ARK  20/10 
IKM  3/11 
IMS 17/11 
Musikk  24/11 
ISL   
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. 
 
 

https://www.ntnu.no/iss
https://www.ntnu.no/iss
https://www.ntnu.no/iss


 

 

HF-sak 40/20 
 
Saksbehandler: Viktor Einarssønn Lunde  

 

Oppnevning av PTVer  
 
 

Det skal oppnevnes nye programtillitsvalgte ved følgende institutt:  
 

ISL  
 

Valgperiode er høstsemesteret 2020 og vårsemester 2021  
 
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.  
 
Link til kandidatskjemaet:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgahCS-
CZ0SluluzdZZ8BUY6op4w4-
VAgkvOq1T2DcpUM003TEZPWk9CMjBIQU9NVzBCRzBDUDNHMSQlQCN0PWcu  
 
QR-koden:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlagt: 2 Kandidatskjema  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgahCS-CZ0SluluzdZZ8BUY6op4w4-VAgkvOq1T2DcpUM003TEZPWk9CMjBIQU9NVzBCRzBDUDNHMSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgahCS-CZ0SluluzdZZ8BUY6op4w4-VAgkvOq1T2DcpUM003TEZPWk9CMjBIQU9NVzBCRzBDUDNHMSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgahCS-CZ0SluluzdZZ8BUY6op4w4-VAgkvOq1T2DcpUM003TEZPWk9CMjBIQU9NVzBCRzBDUDNHMSQlQCN0PWcu
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Kandidatskjema  
 
Navn:  Maren Holmen  

Alder:  24 
 
Studieprogram:  Nordisk og allmenn litteraturvitenskap 
 
 
Jeg går mitt første år på Bachelor i Allmenn litteraturvitenskap og er 
redaksjonsmedlem i Riss. Jeg brenner for faget og ser fram til fine år på 
NTNU. Jeg er omgjengelig, engasjert, ansvarlig og pliktoppfyllende. Det 
er viktig for meg at alle rundt meg føler seg inkluderte og komfortable. 
På fritiden trener jeg og er glad i turer ute i naturen.  
 
"Jeg vil bidra til at mine medstudenter får det beste ut av studietiden 
sin, både faglig og sosialt. Det er også en fin mulighet for meg til å 
vokse både profesjonelt og personlig. " 
 
På videregående var jeg i medlem i elevrådet, hvor jeg fikk i oppgave å 
dra på møter og være i dialog med klassen. Det er den erfaringen jeg 
har knyttet direkte til oppgavene ved å være PVT. Ellers er det generell 
jobberfaring og skolegang.  
 
 
 
 
 
 
 

Kandidatskjema  
 
Navn:  Birgit Brønseth Lorentzen  

Alder:  39 
 
Studieprogram:  Logopedi  
 
"Jeg er førskolelærer i bunn, og går nå 4.året på masterprogrammet i 
logopedi. Nordlending bosatt i Trondheim på 20. året. " 
 
"Satt i referansegruppa et semester, og opplevde dette veldig 
spennende. Interessant og lærerikt å delta som representant for 
studentene, i samarbeidsprosesser med emneansvarlig og 
programleder. Har som sisteårsstudent erfaring fra studieprogrammet. " 
 
"Har jobbet som pedagogisk leder i barnehage i 17år Har de siste 5 
årene være plasstillitsvalgt for utdanningsforbundet på arbeidsplassen 
min." 
 

 



 

 

HF-sak 43/20 
 
Saksbehandler: Gina Bjelland   

 

Veiledning av bacheloroppgave 
 

Det er mange ulike praksiser rundt veiledning til bacheloroppgave. Spesielt under korona 

kan det ha blitt tatt i bruk nye løsninger, f. eks. telefonsamtaler, teams, zoom, Skype eller 

epost. Noen steder er veiledning begrenset av at man kun får disponere et bestemt antall 

minutter/timer, at man ikke får møte veileder mer enn et visst antall ganger eller at veileder 

ikke har tid til å møte studenten. Andre steder er praksisen slik at man har omtrent 

ubegrenset tilgang på veileder gjennom den plattformen man ønsker selv. Det kan være 

vanskelig å kommentere på dette hvis du ikke har vært gjennom dette på NTNU før, men 

likevel er det mulig å snakke om best mulige scenarioer. 

 

• Hvordan er praksisen på ditt institutt for bachelor? 

Hvordan håndterte man veiledning under korona? 

 

• Er veiledningen man får god? 

 

• Hva er viktige kriterier for 'god veiledning'? 

Ev. hva er minimumskrav? 
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