MØTEINNKALLING
til Studentrådet HFs møte
Dato: Tirsdag 16.03.21
Tid: Kl. 17.00
Sted: digitalt, link kommer på tirsdag

Studentrådet HFs saker:
Konstituering av møtet
Ref-sak 08/21
Ref-sak 09/21

Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 02.03.21 *
Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene

O-sak 02/21

Orientering fra instituttledermøte og møte med dekan og prodekan for
utdanning *

HF-sak 20/21
HF-sak 21/21
HF-sak 22/21

Workshop - Digital humaniora *
Valg
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

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

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!

O-sak 02/21
Saksbehandler: Arja Pedersen

Forkortelser
SU
HF
FTV
ITV
LTV
PTV

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

Orientering fra instituttledermøte og møte med dekan og
prodekan for utdanning
•
•
•

Hva campus kan brukes til med tanke på tiltak for å bedre studentenes psykososiale
miljø
Identitetsareal
Immatrikulering høsten 2021

HF-sak 20/21
Saksbehandler: Viktor Einarssønn Lunde

Forkortelser
HF
FTV
ITV
LTV
PTV

– Det humanistiske fakultet
– Fakultetstillitsvalgt
– Instituttillitsvalgt
– Lektortillitsvalgt
– Programtillitsvalgt

Workshop - digital humaniora
Viktor er med i en arbeidsgruppe for å utrede videreutviklingen og
samarbeidsmulighetene for digital humaniora ved Det humanistiske fakultet. Gruppa
skal arbeide med kompetanse og interesse for bruk av digitale forskningsmetoder innen
humaniora.
Arbeidsgruppa skal sørge for en overordnet tankegang som ser på strukturelle
endringer og muligheter på tvers av fagområder og institutt, og utredningen gjøres i tett
samgang med den utviklingen og nytenkingen rundt tverrfaglig samarbeid som skjer i
forbindelse med prosjektet Fremtidens HUMSAM-studier.
Jeg ønsker deres tilbakemeldinger på hva dere ønsker å se inkludert i arbeider med
digital humaniora. Hva slags kompetanse og verktøy ser dere på som nødvendig å
inkludere?

