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Studentrådet HFs saker:
Konstituering av møtet
Ref-sak 01/21

Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene

HF-sak 01/21
HF-sak 02/21
HF-sak 03/21
HF-sak 04/21
HF-sak 05/21
HF-sak 06/21
HF-sak 07/21
HF-sak 08/21

Møtedatoer *
Pedagogiske komiteer *
Valg
PTV oppstart *
Sosialgruppe
Arbeidstema *
Ansettelse av nye inst.ledere
Eventuelt
Større eventuelt-saker bør sendes inn på forhånd, gjør runden rundt
bordet kort.
Evaluering av møtet

Studentrådet HF
Viktor Einarssønn Lunde

Leder

Elin Juliussen
førstekonsulent

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!

KAFFE/KAKE/SNACK-TIL-MØTENE-LISTE – Våren 2021
Så lenge vi har digitale møter blir det ikke kaffe/snack

HF-sak 01/21
Saksbehandler: Elin Juliussen

MØTEDATOER VÅREN 2021
Foreslåtte datoer for studentrådsmøtene:

26/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3 er påska, 16//4, 27/4, evt. 4/5 felles m/avslutningsmiddag

KAFFE/KAKE/SNACK-TIL-MØTENE-LISTE – Våren 2021
Så lenge vi har digitale møter blir det ikke kaffe/snack
FTVene
Tverrfaglige kulturstudier (KULT)
Europastudier
LTV
Språk og litteratur (ISL)
Historiske studier ARK
Musikk
Historiske studier DRV
Filosofi og religionsvitenskap (IFR)
Kunst- og medievitenskap (IKM)

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 02/21
Saksbehandler: Viktor Einarssønn Lunde

OPPNEVNING AV STUDENTER TIL VURDERING AV PEDAGOGISK
KOMPETANSE VED ANSETTELSER I UNDERVISNINGS- OG
FORSKNINGSSTILLINGER – VÅR 2021
I henhold til punkt 2 og 3 i “Retningslinjer for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner
hos søkere til vitenskapelige stillinger” vedtatt av Kollegiet 22. Januar 1998 (K-sak
19/98), skal det til alle slike ansettelser foretas en helhetlig pedagogisk vurdering av
kandidatene. I gruppen som foretar vurderingen, skal studentene være representerte.
Det er studentorganet ved det aktuelle fakultetet som utnevner en student til pedagogisk
komité. I vårt tilfelle er dette de fakultetstillitsvalgte (FTVene).
FTVene har vurdert det mest hensiktsmessig å oppnevne en fast representant for våren
2021 til slike komitéer for hvert institutt. Dersom representanten ikke har anledning til å
delta vil FTVene utnevne en ny representant i enkelttilfeller.
Språk og litteratur
Filosofi og
religionsvitenskap
Musikk Dragvoll
Musikk Konservatoriet
Historiske studier DRV
Historiske studier ARK
Kunst- og medievitenskap
Tverrfaglige kulturstudier

HF-sak 04/21
Saksbehandler: Viktor Einarssønn Lunde

Forkortelser
SU
HF
FTV
ITV
LTV
PTV

– Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap
– Det humanistiske fakultet
– Fakultetstillitsvalgt
– Instituttillitsvalgt
– Lektortillitsvalgt
– Programtillitsvalgt

RUTINER FOR PTV-OPPSTARTEN
Å være programtillitsvalgt er en essensiell rolle for studentdemokratiet, og en viktig
stemme for studenter inn mot instituttet. Programtillitsvalgte jobber tett sammen med de
instituttillitsvalgte og får betalt for å delta på møter med studieprogrammet, og kan
medvirke på viktige saker ved institutt
Forslaget til nytt rektorvedtak:
Studentrepresentantene har ett års funksjonstid. De velges av studentene ved
studieprogrammet, og godkjennes av studentrådet ved fakultetet.
Når valget er klart:
• Sende ut PTV-mappa til alle nyvalgte PTVer
• Reg.skjema og Taushetserklæringa sendes til konsulenten
• På SU er det instituttene som utbetaler lønna til PTVene
o PTVene skal ha lønn for studieprogramrådsmøtene + 1-2 timer
forberedelse pr møte
o Og for inntil 3 møter med ITVene i semesteret
• På HF er det fakultetet som betaler ut lønna så Elin har oversikten på det
• Valg av PTV
o Velges for 1 år, enten studieåret eller kalenderåret. Prøv å få til overlapp.
o Alle råd og utvalg skal ha 20 % studentrepresentasjon, minst 2 studenter.
•

HF-sak 06/21
Saksbehandler: Viktor Einarssønn Lunde

Arbeidstema for våren
I høst kom det frem forskjellige temaer som vi kunne jobbe med.
Nå skal vi begynne på et nytt semester og hva tenker dere ITVer om dette?
Hvilket tema skal vi velge for våren?
o
o
o
o
o
o
o
o

Psykososial helse bland studenter
På formøtet ble det tatt opp økonomi rundt aktiviteter for studentene.
Praksis
Campussammenslåinga
Promoteringsplan
Synlighet
Referansegruppesystemet
Digitale plattformer ved NTNU

