
 
 

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

 
MØTEINNKALLING  
til felles møte for Studentrådene HF og SU  
 
Dato  Tirsdag 25.01.21  
Tid Kl. 17.00   
Sted Join Zoom Meeting 

https://NTNU.zoom.us/j/98965193962?pwd=K2MxUlZqWUlBbjdjRUs5RUJzQ2dBQT09  
 
 
Konstituering av møtet  
 
Felles O-saker:  
 Informasjon om tilbud til studentene:  

 Studentprestene og Studenthumanisten  
 SiT Råd  
 Studentombudet  

 
Felles sak:  Kontorvaktrutinene  
 
Studentrådet HFs saker:   
HF-sak 01/22 Møtedatoer *  
HF-sak 02/22 Pedagogiske komiteer *  
 
Studentrådet SUs saker:   
SU-sak 01/22 Møtedatoer *  
SU-sak 02/22 Pedagogiske komiteer *  
 
Eventuelt:  
 Større eventuelt-saker bør sendes inn på forhånd, gjør runden rundt bordet 

kort.   
 

Evaluering av møtet  
 
 
 
Studentrådet HF  
 
Gina M.G. Bjelland  Elin Juliussen 
Leder   førstekonsulent  
 
 

https://ntnu.zoom.us/j/98965193962?pwd=K2MxUlZqWUlBbjdjRUs5RUJzQ2dBQT09


 
 
 

  
 
KAFFE/KAKE/SNACK-TIL-MØTENE-LISTE – Våren 2022 
 
Så lenge vi har digitale møter blir det ikke kaffe/snack  
  
 
 



 
 

HF-sak 01/22 
 
Saksbehandler: Elin Juliussen  
 
 
 
MØTEDATOER VÅREN 2021 
 
Foreslåtte datoer for studentrådsmøtene:  
 25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4, 3/5 felles m/avslutningsmiddag 
 
 
 
 



 
 

 HF-sak 02/22 
 
Saksbehandler: Gina M.G. Bjelland    
 
 
 
OPPNEVNING AV STUDENTER TIL VURDERING AV PEDAGOGISK 
KOMPETANSE VED ANSETTELSER I UNDERVISNINGS- OG 
FORSKNINGSSTILLINGER – VÅR 2022  
      
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 
2022 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   
Europastudier    
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