
 
 

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 01.09.20  
Tid Kl. 17.00  
Sted Aud D3  
 Så vil vi forflytte oss til rom D107 etter O-sakene  
  
 
 
Studentrådet HFs saker:   
 
 Konstituering av møtet  
 
O-sak 01/20  Orientering fra Studentprestene om dere tilbud 
O-sak 02/20  Orientering fra Psykososial helsetjeneste om deres tilbud  
 
Ref-sak 13/20 Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene  
 
HF-sak 31/20  Møtedatoene for semesteret *  
HF-sak 32/20 Pedagogiske komiteer *  
HF-sak 33/20 Oppstarts-check-in *  
HF-sak 34/20  Eventuelt  

 
 Evaluering av møtet  
 
  
Etter studentrådsmøtet samles vi i Kafe Sito for sosialt samvær og 
litt mat.  
Alle som vil ha mat MÅ registrere seg vi denne linken/QR-koden: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgahCS-
CZ0SluluzdZZ8BXOCoLqJcTNBqM15wCBsG-
tUQUxHN0tVWjg1Qzk1VkFHRVo2S0JGQ0NVTy4u  
 
Svarfristen for mat er mandag 31/8 kl 13.00  
 
 
Studentrådet HF 
 
Viktor Einarssønn Lunde  Elin Juliussen 
Leder   førstekonsulent  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgahCS-CZ0SluluzdZZ8BXOCoLqJcTNBqM15wCBsG-tUQUxHN0tVWjg1Qzk1VkFHRVo2S0JGQ0NVTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgahCS-CZ0SluluzdZZ8BXOCoLqJcTNBqM15wCBsG-tUQUxHN0tVWjg1Qzk1VkFHRVo2S0JGQ0NVTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgahCS-CZ0SluluzdZZ8BXOCoLqJcTNBqM15wCBsG-tUQUxHN0tVWjg1Qzk1VkFHRVo2S0JGQ0NVTy4u


 
 
 

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/KAKE/SNACK-TIL-MØTENE-LISTE – høsten 2020  
 

FTVene   1/9  
   
IFR   
IHK DRV  
IHK ARK   
IKM   
IMS  
Musikk   
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 31/20 
 
Saksbehandler: Elin Juliussen  
 
 
 
MØTEDATOER HØST 2020 
 
Foreslåtte datoer for studentrådsmøtene:  
 1/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 24/11 - siste møte m/avslutningsmiddag 
 
 
 
 
KAFFE/KAKE-TIL-MØTENE-LISTE – høst 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. 
 
 



 
 

 HF-sak 32/20 
 
Saksbehandler: Viktor Einarssønn Lunde   
 
 
 
OPPNEVNING AV STUDENTER TIL VURDERING AV PEDAGOGISK 
KOMPETANSE VED ANSETTELSER I UNDERVISNINGS- OG 
FORSKNINGSSTILLINGER – HØST 2020  
      
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 
høsten 2020 til slike komitéer for hvert institutt. Dersom representanten ikke har 
anledning til å delta vil FTVene utnevne en ny representant i enkelttilfeller.   
 
 
Filosofi og religionsvitenskap    
Historiske og klassiske studier 
DRV 

  

Historiske og klassiske studier 
ARK 

  

Kunst- og medievitenskap   
Moderne samfunnshistorie   
Musikk Dragvoll   
Musikk Konservatoriet   
Språk og litteratur    
Tverrfaglige kulturstudier   
   

 



 

  
HF-sak 33/20 

 
Saksbehandler: Gina Bjelland 

 
 
Oppstarts-check-in 
 

Vi (FTVene) ønsker en oppdatering fra alle institutt angående oppstart dette semestret.  

• Hvordan har det vært å komme tilbake til campus, opplever dere at NTNUs 
smitteverntiltak er tilstrekkelige? 

• Har dere hatt kontakt med instituttene, i så fall i hvilken sammenheng? For eksempel 
om de har invitert dere på møter, informasjon de har sendt ut, eller oppstart for nye 
studenter. 

• Hvilke erfaringer har dere så langt med fysisk og digital undervisning, er det noe som 
skiller seg ut som spesielt bra eller dårlig blant studentene? 

• Hvordan har de nye studentene blitt tatt imot?  
• Har instituttene deres iverksatt tiltak for å sikre det psykososiale miljøet? Hvordan har 

disse fungert? 
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