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Ref-sak 19/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 30.08.16 *
Ref-sak 20/16 Saker fra Studentrådsrepresentantene.
Orientering fra FTVene.
Hva skjer på kontoret?
HF-sak 25/16 Diskusjonssak om PTV-ordningen *
HF-sak 26/16 Høring om campusutvikling ved NTNU *
HF-sak 27/16 Eventuelt
Evaluering av møtet
Studentrådet HF

Tore og Magnus

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

HF-sak 25/16
Saksbehandler: Tore S. Langeland

Diskusjonssak om PTV-ordningen
Figuren under illustrerer hvordan studentdemokratiet, som en del av NTNUs
kvalitetssikringssystem, skal sikre studentenes rettigheter og medvirkning. Se neste
side for utfyllende informasjon. Stort sett fungerer ordningen greit, selv om vi FTVer
opplever at det er et stort forbedringspotensial når det kommer til ordningen med
programtillitsvalgte (PTVer).
Spørsmål til diskusjon:
1. Har du som ITVer oversikt over PTVene på ditt instiutt?
2. Hvordan fungerer PTV-ordningen på ditt institutt?
a. Hvis den fungerer godt, hva gjør den god?
b. Hvis den fungerer mindre godt, hvordan kan den forbedres?
3. Hvordan kan man styrke kontakten mellom PTVer og ITVer?
4. Hvilke tiltak kan settes inn for å forbedre PTV-ordningen?
a. Kan det være hensiktsmessig med obligatorisk kurs for PTVer?
b. Bør man øke lønningene til PTVene, slik at de får fulgt opp ansvaret sitt
på en bedre måte?
c. Hvilke andre tiltak kan iverksettes?
5. Profesjonsstudiet i psykologi har et eget råd med kulltillitsvalgte, som gir PTVene
bedre oversikt over hva som rører seg på studieprogrammet. Kan en tilsvarende
ordning være aktuelt for andre institutt.
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NTNUs kvalitetssystem for utdanning (KVASS) beskriver mål for
kvalitetssikringsarbeidet og definerer roller, ansvar, oppgaver og
oppfølgingsprosesser. Følgene punkter under studentdemokratiet er direkte relevante
for Studentrådet SVTs virksomhet:




Gjennom studentdemokratiet er studentene representert på alle nivå i
organisasjonen, fra emnenivå og opp til NTNU-styret.
Studentene kan fremme sine synspunkter gjennom studenrepresentantene.
Studentrepresentantene skal ivareta studentenes rettigheter.

Videre beskriver KVASS hvilke oppgaver de ulike studentrepresentantene har:
Programtillitsvalgt (PTV)




sitter i studieprogramrådene.
ivaretar studentenes interesser på studieprogramnivå.
velges normalt på allmøte for studieprogrammets studenter.

Instituttillitsvalgt (ITV)






sitter i alle organer ved instituttet som arbeider med studietilbud og læringsmiljø.
sitter i instituttstyret, -rådet eller utvidet ledermøte.
er tilknyttet studentrådet ved fakultetet.
jobber med problemstillinger knyttet til virksomheten på instituttnivå.
velges normalt på allmøte for instituttets studenter.

Fakultetstillitsvalgt (FTV)






sitter i alle organer ved fakultetet som arbeider med studietilbud og læringsmiljø.
sitter i fakultetsstyret.
leder studentrådene ved fakultetene.
jobber med problemstillinger knyttet til virksomheten på fakultetet.
velges normalt på allmøte for fakultetets studenter.

HF-sak 26/16
Saksbehandler: Tore S. Langeland

Høring om campusutvikling ved NTNU
Campusutvikling og studentperspektivet
Vi har fått en høring fra fakultetet der de ønsker studentenes perspektiv på
campusutviklingen. Det vi ønsker å sende videre til de er nettopp opplevelsen som
student og hvordan vi, som studenter, ønsker at NTNUs nye campus skal være.
Noen spørsmål for å starte tankene:
- Hvordan opplever vi campus i dag og hva burde være annerledes i et nytt?
- Hva ønsker vi i et nytt campus og hva skal det legge til rette for?
- Hvilke hensyn burde tas med tanke på hvor HF burde ligge? Kalvskinnet eller
nærmere Gløshaugen/Øya?
- Hvordan sikrer man at studenter kan ta fag og ha et nettverk på tvers av
fagområder?
- Hva vil vi ha i et nytt campus?

