
 

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 Morten/Kristian eller Maiken før møtet.  
Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Morten/Kristian eller Maiken før møtet.  
* = Alle vedlegg blir sendt ut digitalt!  
 

 

MØTEINNKALLING  
til felles møte for Studentrådene HF og SU  
 

Dato  Tirsdag 30.08.22  

Tid Kl. 17.15 
Sted Rom D3 

 
 

Konstituering av møtet  
 

Felles O-saker:  
 Informasjon om tilbud til studentene:  

▪ Studentprest 
▪ SiT Råd  
 

Felles sak:  Gjennomgang av føring av timer i PAGA 

NOKUT-høring (se vedlegg) 
Pedagogiske komiteer  
PTV-status 
Møtedatoer for høstsemesteret  

 
 
 

Eventuelt:  
 Større eventuelt-saker bør sendes inn på forhånd, gjør runden rundt bordet 

kort.   
 

Evaluering av møtet  
 
 
 
Studentrådet HF & SU 
 
Morten Eidsvaag Althe & Kristian Nygård Svartås  Maiken Kildal Berntsen 
Leder HF & SU  førstekonsulent  
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Studenttinget NTNU 
Alfred Getz’ vei 3 
7034 Trondheim 

 
Besøksadresse: 
Alfred Getz vei 2b 
Rom F-280 
Berg, Etasje 2 

 
Telefon: 
73593288 
73412886 
 
 

 
E- post: 
sti@studenttinget.no 
Hjemmeside: 
www.studenttinget.no 

 

Studentdemokratiet  
Faste representanter i Studenttinget 
Fakultetstillitsvalgte 
Studenttillitsvalgte i FUS, FUI og FUL 
Studentparlamentet i Ålesund 
Studentparlamentet i Gjøvik 
 
fasterep@studenttinget.no 
ftv@studenttinget.no  
alesund@studenttinget.no  
sp@gjovik.ntnu.no 
 
Dato 01.08.2022 Ref.nr. 29/22 Saksbehandler Fredrik Framhus 

 

Høring om studentenes perspektiver på  
NTNUs kvalitetsarbeid 

 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) fører tilsyn med 
kvalitetsarbeidet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). 
De ber Studenttinget om en uttalelse om NTNU sitt kvalitetsarbeid, som er 
forankret i studentorganet som helhet. Derfor ønsker vi tilbakemeldinger fra 
dere som er tillitsvalgte i Studentdemokratiet. 

Studentuttalelsen vil sendes til NOKUT for å inngå i arbeidet med å vurdere 
om det systematiske kvalitetsarbeidet er tilfredsstillende eller har mangler med 
hensyn til universitet- og høyskoleloven, studiekvalitetsforskriften og 
studietilsynsforskriften. Det er til stor hjelp hvis høringssvaret er kortfattet, 
presist og besvarer de aktuelle spørsmålene i vedlegget. Det er helt i orden 
om man ikke svarer på alle spørsmålene. 

Det vil bli avholdt et innspillsmøte 19. august hvor alle som er interessert i å 
komme med innspill er invitert. Det er svært nyttig for oss om tillitsvalgte på 
fakultet-, institutt- og kullnivå har mulighet til å komme. Nærmere informasjon 
om innspillsmøtet kommer. 

Vi er takknemlige for alle høringssvar som blir sendt til sti@studenttinget.no 
innen 01.09.2022. Enkeltsaker blir ikke med i studentuttalelsen. 

 
Med vennlig hilsen 
Fredrik Framhus 
fagpolitisk ansvarlig og nestleder i Studenttinget 
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Høringsspørsmål 

1) Studentenes generelle synspunkter på kvalitetsarbeidet ved institusjonen  
a) Bidrar sammenhengen mellom undervisning, læringsaktiviteter og vurdering til at 

studentene oppnår læringsutbyttet for emnet?   
b) Hvordan er arbeidet med læringsmiljøet? (Digitalt, psykososialt, fysisk, pedagogisk og 

organisatorisk). Grei gjerne ut om arbeidet med læringsmiljøet i det organet du/dere 
representerer. 

c) Hvordan blir nye studenter informert om kvalitetsarbeidet og deltakelse i dette? 

 

2) Studentenes deltagelse i kvalitetsarbeidet  
a) Dersom studentene melder fra om manglende evaluering av emner/studieprogram, 

blir dette tatt tak i av studenttillitsvalgte og relevant ledelse? 
b) Kjenner studentene til NTNUs avvik- og varslingssystem (Si fra - student - NTNU)?  
c) Hvordan opplever studentene sitt eget bidrag i evaluering og kvalitetssikring av emner 

gjennom:  
i) Referansegrupper 
ii) Spørreundersøkelser 
iii) Andre evalueringsmetoder 

 

3) Studentenes tilgang på informasjon om resultater fra kvalitetsarbeidet  
a) Opplever dere at studentene kjenner til NTNUs Studiekvalitetsportal og KASPER?   
b) Opplever dere at kvalitetsarbeidet dokumenteres, og er tilgjengelig for studentene i 

ettertid?   

 

4) Studentenes opplevelse av medvirkning i kvalitetsarbeidet  
a) Er studentene representert i relevante utvalg og fora på alle nivåer?  (Fakultetsnivå, 

instituttnivå, programnivå, forvaltningsutvalg, LMU, UU, andre råd og utvalg. Grei 
gjerne mer ut om det aktuelle organet du/dere er representanter i.)   

i) Hvordan opplever dere at medbestemmelsen er i organet dere representerer 
studentene i?  

b) Opplever dere at emner og studieprogram utvikles etter tilbakemeldinger fra 
studentene? 

i) vurderings- og undervisningsformer 
ii) Innhold i emner 
iii) Innhold i studieprogram 
iv) Læringsmiljø (Digitalt, psykososialt, fysisk, pedagogisk og organisatorisk) 

 

5) Studentdemokratiets andre innspill på NTNUs kvalitetsarbeid 

mailto:sti@studenttinget.no
https://i.ntnu.no/sifra
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