REFERAT
Studentrådet HF sitt møte onsdag 04.05.16, kl 16.15 i D9
Møteleder:
Referent:

Ida Amalie Krüger
Sarah Renton Skallist

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

Tore Sletten Langeland
Ida Amalie Krüger
Karina Valnumsen Hansen
Patrik Alm
Turi Marte Brandt Ånerud
Leif Bjarne Hammer
Erlend Børseth
Kamilla Østerberg
Marte Nøst Odland
Nora Iman Hagesæther
Jeanette Hope
Ingvild Marie Henriksen
Pernille Nyvoll

Meldt fravær:
Språk og litteratur (ISL)
Språk og litteratur (ISL)
Historiske studier ARK
Historiske studier ARK
PLU HTV

Håkon Størmer
Sandra Haltbakk
Elise Kjørsvik
Benjamin Morris King
Tale K. Stensdal Reiersen

Ikke møtt:
Religionsvitenskap (IFR)

Runa Eide Frøiland

Observatører:
Studenttinget

Meldte fravær

Studentrådet HFs saker
Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent.
Møteleder og referent valgt.
Ref-sak 13/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 20.04.16
Godkjent.
Kamilla – det står IFT – IFR
Patrik står under ikke møtt, men hadde sagt ifra at han ikke kom
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Ref-sak 14/16 Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene.
Hist-DRV – nesten ferdig med ansettelsesprosess
EURO – Referansegrupper – tilbakemelding, og organisering
IKM – Skrevet om hva PTVene skal gjøre på facebooksiden og lagt ut navn på nye PTVer.
Gitt informasjon til de nye PTVene om hva de skal gjøre. Sendt mail til linjeforening
om samarbeid.
KULT – snart programrådsmøte og ansettelsesprosess.
Musikk – ansettelsesprosess, Jazz. Utvidet ledergruppe snart.
IFR – masse bøker inn på lesesalen. Donert bøker etter bortfall av professor. Møte med
PTV ang. å få tilgang til ledermøter – ta opp som evt sak i programrådsmøte.
ISL – mye mail. Flere av programmene skal ikke ha programrådsmøte og PTVene synes
det er dumt og viser bekymring for det. Turi sendt mail til nestleder på instituttet og
ønsker å få til programrådsmøter, selv om de ikke er så mange saker, så er det en
arena for å ta opp ting for PTVene. Bekymringsmelding fra PTV Tysk, et emne som
skal endre vurderingsform som ikke har blitt endra, treigt system. Allmøte –
masterstudenter føler seg utelatt fra oppstarten til ISL. Nestleder kastet seg over og
søkt penger om masteroppstart.
FTV1 Tore – ute og reist. Samling for nasjonalt studieutvalg for humaniora. Tatt opp SAKprosjekter tverrfaglige samarbeid på tvers av institusjoner. Hvorfor det ikke fungerer –
strukturelle forskjeller, ikke interesserte i å jobbe for andre. Fremmedspråksatsning i
planleggingsfase – ønsker å få inn flere studenter. Fransk får mange studenter.
Portefølje - Bergen snakket om sitt arbeid. Både NTNU og Bergen skal ikke kutte
stillinger annet enn ved naturlig frafall for forskning og undervisning.
Utdanningsdialogmøte – faglig organisering. HF endres ikke noe større. Får inn tegn
og tolk på ISL – glade og fornøyde med det. Svar fra HF på rektors ønske om
instituttsammenslåing skal opp på neste instituttledermøte. Foreslår ingen endring.
Administrativt er også i gang, men mangler foreløpig oversikt.
FTV2 Ida – Skriver master.
HF-sak 15/16 Stortingsmelding om Humaniora
Saken ble diskutert punkt for punkt.
FTV1 Tore samler innspillene og sender dette til NSO.
Dette notatet vil bli lagt som vedlegg til referatet.
HF-sak 16/16 Workshop – Erfaringsskriv *
Levere erfaringsskriv på sprett ila uka. Hvordan er det å være ITV?
HF-sak 17/16





Eventuelt
Innkalling til neste møte kommer mandag
Husk å melde dere på avslutning!!
Fortsatt en del ledige plukkevakter i mai
Husk å levere timeliste!! Med navn og dato!
Evaluering av møtet
Bra møte! God diskusjon. Savner «hva skjedde på kontoret»-runde.

Ida Amalie Krüger

Sarah Renton Skallist

møteleder (sign.)

referent (sign.)

