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Studentrådets saker
Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent, møteleder og referent valgt.
Ref-sak 01/17
ISA
IPS
IGE

Sosant

IPL

ILU

ISS

FTV Didrik

FTV Morten

FTV Emily

Dagboka

Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene
Noe forvirring pga endringer etter fusjonen, har hatt allmøte for å informere
Skal fordele masterleseplassene for første gang
Litt PTV-jobbing på Hanne
Geo og sosant deler nå administrasjon pga fusjonen og det har medført noen
konflikter.
Det er store endringer på MA-nivå fordi en person har sluttet
Det er klaget på en veileder som enten ikke svarer eller svarer krast på
henvendelser
Har vært på inst.syremøte. Og ITVene hadde sendt inn sakspapirer om et
nytt emne til dette møtet.
Even ble hørt i en ped.komite.
Har fusjonert med NOSEB
Skal derfor velge ny ITV fra NOSEB
Skal fordele masterleseplasser
Har valgt nye ITVer; Kristian, Ingvild og Bente
Hadde tillitsmannsforum i dag
Skal på inst.møte på tirsdag
Har nyansettelser med ped.komiteer
Flere forskere skal ansettes på inst. Anders har vært i ansettelseskomite og
på ledermøte i går
De har ny ITV fra Idrett; Ingrid.
Det er kommer klager på 3. året Ba på veileder
Det er reaksjoner på Holocaust-plakater – de rives ned fortløpende
Har vært på inst.ledermøte sammen med FTV Morten i dag
-All forskning skal registreres
-Periodevis evaluering av studieprogram
Var på FTV-forum i går og der snakket de om campusprosjektet
Vil ha kontorvakt både på Rotvoll og Dragvoll
Har vært på inst.ledermøte sammen med FTV Morten i dag
Forrige inst.ledermøte snakket om nytt fakultet og videre strategi
Utdanningsutvalget på fakultetet ser på hvordan skape et felles læringsmiljø
Diskuterte støtte til linjeforeningene
Det er opprettet en SU-facebook-side: Studentrådet SU 2017
Vil har kontotid både på Dragvoll tirsdager kl 12-15 og på Rotvoll
Vært på FTV-forum og diskutert om lønn. Det er kommet ny avtale om
tilrettelegging for studentorgangenes arbeid mellom Sti og NTNU
Vi skal ha felles sosialt etter møtet i dag med HF på Kafe Sito.
Har vært på møte om lesesalsplasstildeling. Ønsker et mer helhetlig situasjon
Inst.ledermøtet i november diskuterte om NOSEB skal beholde
senterstatusen, men det ble kun i navnet.
Det er ansatt ny prodekan i forskning, Kristen Rindal, til 1/18-17
EiT går inn i Økonomifakultetet.
ISS har fått ny inst. leder
Studentservice er borte; nå heter det Avd. for studenttjenester
(i ettertid av møtet har vi funnet ut at det er åpnet på tirsdager foreløpig)
Leger uten grenser har allerede vært pågående om stand. Regelen om
eksterne grupper gjelder fortsatt; max 5 stands i semesteret og max 2 stands
pr måned. De skal stå der de får tildelt plass.
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Emily hadde litt om møteteknikk
SU-sak 01/17

Møtedatoer
Hyppigheten på studentrådsmøtene ble diskutert og det ble enighet om å ha
møter hver andre uke. Vi får heller avlyse et møte om det er lite/ingen saker.
Det skal være ett møte på Rotvoll i semesteret
Det skal være kaffe/kake på møtet – se egen liste som følger alle
innkallingene.
Vedtatte møtedatoer ble: 14/2, 28/2, 14/3, 28/3, 25/4 og 9/5

SU-sak 02/17

Pedagogiske komiteer
ITVene på hvert enkelt institutt må bli enige om hvem som skal sitte i de
pedagogiske komiteene ved ansettelser.
Listen over kontaktpersonene ble som følger:
Institutt for geografi
Institutt for lærerutdanning
Institutt for pedagogikk og livslang
læring
Institutt for sosialt arbeid
Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Institutt for psykologi
Institutt for sosialantropologi

Kristian Nygård Svartås
Ingvild Lilletvedt Olsen
Astrid Gullberg Strømmegjerde
Marte Underhaug
Trine Øverås
Hanne Martnes
Even Klomsten Andersen

SU-sak 03/17

Høring om Politikk for studieveiledning ved NTNU 2017 – 2020
Didrik orienterte om høringa og den ble diskutert. Innspillene vil han ta med
i høringsuttalelsen.
Høringssvaret vil bli lagt ved referatet.

SU-sak 04/17
Emily

Eventuelt
Minner om det sosiale etter møtet på Kafe Sito
Vi har sider på FB; Sosialgruppe for: Studentrådene HF og SU og
Studentrådet SU 2017
Orienterte om Kvalitetsmelding fra regjeringen – fra NSO
Studentservice er stengt. Samle henvendelser og lever til Emily
VT har møte i morra, 01.02.17

Morten
Even
Kristian

Evaluering av møtet
Hyggelig å komme hit.
Kjekt å møte nye folk
Gøy å se hvordan det funker
Godt å komme i gang igjen
Gleder seg til seminaret
Bra møte, godt engasjement
Takk for deltakelse i høringa
Gøy med første møtet
Husk å melde dere på oppstartseminaret

Emily C. F. Jackson
møteleder (sign.)

Elin Juliussen
referent (sign.)

