REFERAT
Studentrådet HF sitt møte onsdag 09.03.16, kl 16.15 i D9
Møteleder:
Referent:

Ida Amalie Krüger
Tore S. Langeland

Tellekorps:

Jone Trovåg

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

Tore Sletten Langeland
Ida Amalie Krüger
Karina Valnumsen Hansen
Patrik Alm
Håkon Størmer
Turi Marte Brandt Ånerud
Sandra Haltbakk
Leif Bjarne Hammer
Erlend Børseth
Elise Kjørsvik
Benjamin Morris King
Runa Eide Frøiland
Kamilla Østerberg
Nora Iman Hagesæter
Marte Nøst Odland
Alma Røkke
Pernille Nyvoll
Ingvild Marie Henriksen
Tale K. Stensdal Reiersen

Meldt fravær:
Ikke møtt:
KULT

Jeanette Hope

Observatører:
Studenttinget

Jone Trovåg

Studentrådet HFs saker
Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent, møteleder og referent valgt.
Ref-sak 05/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 24.02.16
Godkjent.
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Ref-sak 06/15
Historisk ARK
Historisk DRV
Europastudier
Kunst og
medievitenskap
Musikkvitensk.
PLU
IFR
ISL

STi

FTVer

Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene.
Ikke så mye siden sist, har hatt
Møte med linjeforeningene
Har fikset referansegrupper i noen fag
Har fått tak i noe PTVer
Har prøvd å fø PTVene inn i referansegruppene
Styremøte
Fakultetsnavn, studiekvalitetsmøte
Referansegruppekurs med ok oppmøte. Instituttstyremøte neste uke, har jobbet med å
fått tatt med noe fra studentene.
Har hatt programrådsmøte med alle unntatt en oppmøtt (som hadde sakt i fra). Gikk inn
for å bruke de litt, hva er det som skjer på programmene? Misnøye hos studentene? Har
funnet en midlertidig PTV for master engelsk. Skal ha kaffe med nestleder på institutt,
på hennes initiativ. Har en ansettelse som Sandra skal ta seg av som medlem av
pedagogisk komite. Alle referansegruppekursene har blitt holdt, men forskjellig
oppmøte. Fikk gode tilbakemeldinger. Neste steg er møte med Svein Gladsø for å få
orden i problematikken i hvor mye man kan kreve av forelesere.
Planlegging av allmøte
Valgt til Landsmøte for NSO. Vedtatt politikk for campussamlokalisering. Høring om
saken om studentdemokratiets.
Studiesjef Inge Fottland ikke enig i hvordan referansesystemet tolkes av noen
forelesere, les forståelsen av «normalen»
Har vært på Sti møte. Var hyggelig men litt langt. Vært i formøte til Styret.
Instituttledermøte, med avgjørelse om navnet til fakultetet.

HF-sak 06/16

Suppleringsvalg av vara til Studenttinget 2016
Jone, leder i Studenttinget, informerer
Kandidater:
Felipe Faweett, fra Europastudier
Nora Iman Hagesæther, ITV Kunst og Mediavitenskap
Tale K. Stensdal Reiersen, ITV PLU
Tore Sletten Langeland, FTV
Erlend Børseth, ITV Hist
Det ble gjennomført skriftlig valg.
Resultater Suppleringsvalg!
1. Filipe Faweett
2. Nora Iman Hagesæther
3. Tale K. Stensdal Reiersen
4. Erlend Børseth
5. Tore Sletten Langeland

HF-sak 08/16

Workshop: Studentrådsvalguke
Spørsmålene i innkallinga ble gjennomgått og diskutert.
Innspillene vil bli tatt med i det videre arbeidet.

HF-sak 10/16 Eventuelt
Ida informerer om regler for stand, mer spesifikt med tanke på hvor mange stands noen
kan booke i en uke, samt hvor langt fram i tid. Også en påminnelse om at man skriver
hvilken standplass noen har blitt tildelt gjennom kontormailen. Turi Marte legger til at
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dette har delvis vært grunnet misforståelse i hvordan «standardsvar» for mail har
fungert.
Minner på om at vi studentene er likeverdige medlemmer av pedagogisk komite. På lik
linje med de ansatte.
Minner på at allmøte må organiseres snart.
Trenger ITVer til planleggingsmøter med tanke på valguke. Møtetiden vil bli lønnet.
Planlagt studentrådsfest 1. april. Oppfordrer alle til å bli med!
Erlend Viser til interesse fra studenter på å gjenopplive Humstart eller noe tilsvarende.
Visert til læringsassistenter som sier at kvaliteten på oppgaver har blitt dårligere.
Argumentasjonen var da det ble lagt ned:
- Studentene følte ikke det var relevant. Men vi mistenker at det kostet for mye. Og
problemer med at det var sammen med fadderuke.
- Andre sier at humstart var bra, og at det savnes.
Det har blitt kastet ut til instituttene, og det har ikke fungert. Det burde evalueres på
hvert enkelt institutt. Kanskje fra oss?
De store fellesforelesningene var ikke så bra, men gruppetimene var gode og samlende
for studentene. Så det kan være en god ide at det holdes på instituttene.
I fravær av humstart så har startperioden blitt mer utydelig med tanke på informasjon
ut til studentene.
Dette foreslås som en sak å ta opp på allmøtene til de enkelte instituttene.
NTNU skal opprette et fagskrivesenter, ikke sikker på hva det vil innebære. Et slags
servicesenter for skriving. Dette kan bli et sted å hente ressursene fra til en opplegg
lignende humstart. Det burde være på instituttnivå. Kan være lurt å få opp en
spørreundersøkelse for å finne ut hva studentene mener om noe humstartaktig og
akademisk skriving.
Mange linjer har et eller annet. God ide å få inn noe info om hvordan de gjør det på
linjer utenfor HF. Teknostart for eksempel. Hvordan kan vi benytte andres erfaringer?
Må få med faddergruppene.
Går an å starte med å lage ett kurs nå til høsten. Spre det godt og se hvor mange som
kommer. Om det fungerer. Lage et tilbud på noen kurs for å se oppslutning, noe fordi
det er litt seint nå. Hadde vært spennende.
DRV blir å ta dette opp på neste instituttstyremøte. De blir oppfordret til å ta det med
hit, så lager vi en sak.
Evaluering av møtet
Kommentarer og innspill blir tatt til etterretning.

Ida Amalie Krüger

Tore Sletten Langeland

møteleder (sign.)

referent (sign.)

