MØTEINNKALLING
Dato:
Tid:
Sted:

Onsdag 28.10.15
Kl. 16.15
D9

Studentrådets saker
Konstituering av møtet
Ref-sak 20/15 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 14.10.15 *
Ref-sak 21/15 Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene.
HF-sak 30/15 Høring om «learning spaces»
HF-sak 31/15 Høring om praksis ved NTNU
HF-sak 32/15 Eventuelt
Evaluering av møtet
Studentrådet HF

Sindre og Ida

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 Ida før møtet.
Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Ida eller Elin før møtet.
* = Alle vedlegg blir lagt i hyllene på Studentrådskontoret!

REFERAT
Studentrådet HF sitt møte torsdag 14.10.15, kl 16.15 i D9
Møteleder:
Referent:

Ida Amalie Krüger
Elin Juliussen

Studentrådet HFs medlemmer:
FTV 1
FTV 2
Musikk
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Historiske studier DRV
Historiske studier DRV
Religionsvitenskap (IFR)
KULT
IKM
Europastudier
Europastudier
PLU HTV

Sindre Høgmo Johansen
Ida Krüger
Karina Valnumsen Hansen
Sandra Haltbakk
Sigrid Storhaug Gran
Erlend Børseth
Adrian Austevoll
Tore Sletten Langeland
Alma Røkke
Hilde Knedal Andersen
Mari Cecilie Aae
Pernille Nyvoll
Tale K. Stensdal Reiersen

Meldt fravær:
Språk og litteratur (ISL)

Turi Marte Brandt Ånerud

Ikke møtte:
IKM
Musikk
Historiske studier ARK
Filosofi (IFR)
KULT

Helina Therese Lundestad
Patrik Alm
Anette Moe Tilset
Kamilla Østerberg
Andreas Saksvik Munkvold

Observatører:
Studenttinget

Yngve M Hereide

Studentrådet HFs saker
Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent, møteleder og referent valgt.
Ref-sak 18/15 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 02.09.15
Referatet ble godkjent.
Ref-sak 19/15 Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene.
IKM
Hilde
Intervju til nye stillinger
Alumnikontakt
Valg av nye ITV i oktober
Musikk
Karina
Alumnikontakt

Studentrådet HF
Referat fra Studentrådsmøte 14.10.15
Side 2 av 3

PLU
Euro

Tale
Prøvd å finn alle PTVer – 22 stk
Pernille
Planlagt spørreskjema ut mot studentene

Historie

Adrian
Alumnikontakt
Allmøte med valg av PTVer

Religion

Tore
Lite har skjedd
Vært i kontakt med alumni
Laget egen fb-konto
Alma
Vært i ledergrpmøte
Alumnimøte i dag
Sigrid
Alumnikontakt 3/11
Skrivekurs - som var vellykket
Inst,styremøte
Leter etter PTV på spansk

KULT
ISL

Studenttinget Yngve
Valg til STi og NTNU styret snart
Fusjon med ny struktur av STi
Ny struktur for VT på STi-møtet i morra
Mulig kopinorbetaling skal styret behandle den 24/10
Ny studieforskrift behandles på samme møte.
STi skal behandle praksisordninger i november med høring først
FTV2
Ida
 Vi har fått et brev ned klage ang røyking ved inngangene på Dragvoll.
 Kontormailen skal behandles når man har åpnet en mail.
 Snart valguke: allmøte for fakultetet 2/11 inst skal ha allmøter 3-9 nov
 Digitalt valg – ITVene bestemmer selv om dette.
 Kandidater til ny FTV1 må skaffes
FTV1
Sindre
Gladsak: fakultetet skal nå sette oss på høringslisten sin så vi får høringer på lik linje
som instituttene 
Skal diskutere studieforskriften med dekan 27/10
På STi-møtet i morra; kl 1715 er det utspørring av styrekandidatene i Rådssalen
HF-sak 27/15 Programrådstillitsvalgtes funksjon
Sindre orienterte om saken.
Programleder, PTVene og ref.grp samspill og fungerer dette?
Diskusjon rundt bordet.

Studentrådet HF
Referat fra Studentrådsmøte 14.10.15
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HF-sak 28/15 Sosiale medier
Vi trenger noen som kan ta jobben med å publisere saker på nettsidene våre.
Dere kan melde dere til FTVene.
HF-sak 29/15 Eventuelt
Røyking ved inngangene vs røykeloven – vi har fått et brev med klage på dagens
situasjon.
Hva kan forbedres? Hvordan håndheve forbudet mot å stå ved inngangene? Aksjoner..
hvem skal håndheve? Forslag om at Kontorvakta går en runde på spesifikke utganger
Evaluering av møtet
Bare gode kommentarer
Lydnivået på møtet vs på kontoret……

Møte hevet kl 17.25

Ida Amalie Krüger
møteleder (sign.)

Elin Juliussen
referent (sign.)

HF-sak 30/15
Høring om «learning spaces»
Saksbehandler: Sindre Høgmo Johansen

Bakgrunn for saken
Utdanningsutvalget sentralt ved NTNU har oppfordret fakultetene til å tenke hvordan «learning spaces»
kan implementeres på campusene til NTNU.
Et eksempel er ved Edinburg, der det er opprettet arbeidskroker med dockingstasjoner til laptoper med
skjermer og utstyr til rådighet. Det er også utformet nyskapende klasserom med plekterformede pulter for
å drive med gruppearbeid. Her finnes det mange muligheter.
Spørsmål til diskusjon:
1) Hva slags fysiske rom har studentene ønsker eller behov for?
2) Hvilke uutnyttede rom eller lokaler står ubenyttet i dag, som kunne ha vært brukt til «learning
spaces»?
3) Hvordan kunne disse sett ut?

HF-sak 31/15
Høring om praksis ved NTNU
Saksbehandler: Sindre Høgmo Johansen

Her kommer en høring fra Studenttinget om hvilke krav studenter skal stille til universitetet om
gjennomføring av praksis i utdanning. Etter at NTNU fusjonerer med høyskolene i Ålesund, Gjøvik og
Sør-Trøndelag vil universitetet ha svært mange studenter som har mye praksis i studieløpet. Følgelig
trenger Studenttinget for den samlede institusjonen en god og utfyllende politikk om praksis i utdanning.
Saken har blitt initiert av Studentparlamentet ved HiST, som har ledet arbeidet med å utforme kravene i en
gruppe bestående av studenter fra alle de fire fusjonspartnerne. Det vedlagte dokumentet med de foreslåtte
kravene sendes ut på høring ved alle de fire institusjonene.
Saken behandles i Studenttingets møte torsdag 5. november.

Studentenes krav for praksisstudier i nye NTNU
Fusjonen mellom NTNU, HiG, HiÅ og HiST gjør at vi må se på praksisstudier i nytt lys da
samtlige institusjoner har forskjellig praksisreglement. Å utarbeide forslag til hvilke krav og
forventninger vi bør legge til grunn i nye NTNU er et samarbeidsprosjekt mellom de
forskjellige studentdemokratiene, og samtlige institusjoner er representert.
Kostnad/bolig
Du har krav på bolig dersom du må utenfor bostedskommune eller du må bruke mer enn 1
time med kollektivtransport til praksissted. Bruk av privat bil skal kun gjelde dersom det ikke
er kollektivtransport som korresponderer med praksistidene eller to eller flere reiser sammen,
det skal avtales med institusjonen, kilometer godtgjørelse skal refunderes i henhold til statens
satser. Universitetet har ansvar for å finne hybel for studenter som har praksis utenfor
institusjonsområdet, ansvaret innebærer at universitetet formidler tilbud av hybler.
Universitetet inngår avtale om leieforhold, men den enkelte student er selv ansvarlig for å
overholde regler og forpliktelser i forbindelse med leieforholdet. Hvis studenten selv har valgt
annen hybel enn den universitetet formidlet, og til høyere pris, må studenten selv betale
mellomlegget.
Hvis ønskelig kan studenten selv velge å finne hybel, dette må imidlertid avtales med
universitetet på forhånd. Dersom studenten søker om og får innvilget praksis utenfor
universietets praksisområde, er studenten selv ansvarlig for å skaffe bolig. Alle utgifter i
denne forbindelse må dekkes av studenten selv.
Universietet dekker utgifter til reise til/fra hybel nr 2. ved praksisstedet. Universitetet skal
godkjenne leieforholdet før kontrakt skrives.
Institusjonen skal dekke en ekstra hjemreise dersom tungtveiende dokumenterte grunner kan
framlegges.
Veiledning/oppfølging
Ekstern veileder skal ha jobbet minimum 2 år i relevant arbeid
Institusjonen skal strebe etter å gi alle veiledere relevant kursing
Ved intern veiledning skal det settes et maks tak på hvor mange studenter/grupper en veileder
kan ha sett i sammenheng med krav rammeplanen setter til oppfølging og veiledningstimer
skal foregå individuelt.
Særskilt praksisplass
Lønnet verv tilknyttet studentfrivilligheten og vitale komiteer, og nemnder for institusjonens
drift. Egen behandlingstrengende sykdom med begrunnet dokumentasjon på at nødvendig
behandling må gjennomføres i bostedsbyen i den aktuelle perioden for praksisstudier. Omsorg
for barn under 18 år eller aleneomsorg for barn under 6 år. Alvorlig sykdom eller
funksjonsvansker hos barn, ektefelle eller samboer. Toppidrettsutøvere som er knyttet til
Olympiatoppen og som er på landslag, inkl. Ungdoms, rekrutterings og juniorlandslag, er på
satsningsgrupper i regi av forbund utenom landslag med prestasjonsnivå tett opp under
landslag, er spiller i eliteserien i lagspillidretter eller er spiller i lavere divisjoner kombinert
med landslagsspill. Studentrådsleder, quak – leder, fadder ansvarlig, NTNUi leder, ISFIT –
president, UKEsjef og Samfundetleder.
Vurdering
Ved dokumenter tvingende grunn skal avbrudd eller ikke bestått praksisperiode ikke telle som
et forsøk. For veiledet praksisstudium er det anledning til å fremstille seg to ganger. Når det

foreligger særskilte grunner, kan studenten søke universitetet om å få tilrettelagt en tredje
praksisperiode.
Særskilt vurdering
Institusjonen og praksisstedet skal legge til rette for at studenter med særskilt behov skal
kunne gjennomføre praksis jf. Universitet og Høgskoleloven §4-3

