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IPL

Dima Mohamad

Observatør:
Studenttinget

Simen Ringdahl)

Studentrådets saker
Konstituering av møtet

Innkallingen ble godkjent, møteleder, ordstyrer og referent valgt.

Ref-sak 20/20: Godkjenning av referat 13.10.2020

Referatet har ikke blitt sendt ut. Ref-sak 20/20 flyttes til neste møte.
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Ref-sak 21/20: Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene

ISS:
Psykologi:
SOSANT:
LTV:

Allmøte, god trøkk på PTV-rollene.
Jobber med revisjon av studieplanen, har også hatt allmøte.
Det kom en del på allmøte, vært på ILM, skal finne ny PTV til master
Allmøte, en del oppmøtte med innspill på arbeid, mange bekymret for praksis og
karantene. Programrådsmøte i lektor for samfunnsfag og geografi.
ILU:
Klassetillitsvalgtforum, Allmøte med litt dårligere oppmøte, men tre kandidater til
valg. Møte arbeidsutvalg arbeidsmengde. Og litt praksis på alle. ILM, rart å
diskutere hva som skal kuttes. Camilla og Herman i møte med studenter. Dørene
på Kalvskinnet er åpne for alle nå.
Malin prodekan utdanning:
Jobbet med lektorutdanningen, HUMSAM, UU sentralt møte nå på
fredag, så har diskutert saker opp til det.
IPL:
et møte med instituttet, hatt allmøte, fått på plass siste PTV.
ISA:
Har hatt allmøte med fire oppmøtte, ny PTV, ILM – ikke veldig givende men gøy.
Alle eksamenene gjort om til digitale. Snart møte med PTV. Lina i fire møter
angående Helgasetr.
Simen NTNU-styret: Var i Gjøvik under forrige møte. Organisert valg. NTNU-styremøte kommende
torsdag. Nye instituttledere kommende semester, så jobber med utlysningsteksten
der.
FTV Fredrik:
vært syk, vært i arbeidsgruppa for arbeidsmengde. Der har vi satt sluttdato for
ferdig undersøkelse i mars. Holdt intervju for ny dekan.
FTV Sigurd:
ikke vært syk. Vært på formøte NTNU-styret, FTV-forum, Fakultetsstyremøte,
arbeidsgruppemøte. Masse spennende.

O-sak 05/20:

Besøk av Prodekan for utdanning; Malin Noem Ravn

Utdannet sosialantropolog, vært Instituttleder der. Takket ja til jobben som
prodekan for utdanning for å kunne representere helheten av SUs utdanning inn
mot NTNU og UU sentral. Trenger mennesker som kan jobbe kunnskapsbasert for
å løse de store utfordringene. HUMSAM: legge til rette for radikal tverrfaglighet.
Kommer til å jobbe enda mer med arbeidslivsrelevans, til og med på
profesjonsstudiene.
Har blitt veldig bevisst på egen kompetanse som antropolog og samfunnsviter i
møte med arbeidslivet. Fikk høre at folk ikke visste hva en antropolog var, eller hva
forskjellen på ulike samfunnsvitere er. Malin mener vi må jobbe med både
identiteten som samfunnsviter og som fagretning. Brenner for det, men vet ikke
nøyaktig hvordan man skal jobbe med det.

Spørsmålsrunde:
Fredrik B (SOSANT): føler ikke det har vært så mange områdeemner på SU, og SOSANT har
endelig hatt et, som han fikk inntrykk av at var en suksess. Hvordan blir det med
dette fremover?
Svar:
Snakker om områdeemner i HUMSAM. Bygge breddeårspakker, minors (sette
sammen løp man kan velge som gir en tydeligere profil, eks. rettet mot
digitalisering). Flere studenter har etterspurt retning.
Fredrik L (FTV) lurer på om hvordan minors skal legges opp.
Svar:
Skal være 30stp, og legge til rette for utveksling.
Emma (ILU)
lurer på om de har tenkt noe på dette rundt lærerutdanningen, som har fastere
rammer.
Svar:
Det blir vanskelig, men de ønsker å finne en måte å inkludere noe mer frihet i
studiet.
Anders
lurer på hvordan det er å representere SU-utdanningene på et så teknologisk tungt
universitet.
Svar:
Merker Gløshaugfagenes tradisjoner. Men det er bredt i samarbeidet mellom alle
fakulteter. Mye nysgjerrighet for våre fagretninger, heller enn å være sittende fast i
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den gamle teknologiborgen. Verden er kompleks, og alle ser
samfunnsvitenskapens relevans i å bygge forståelse. Men på den andre siden så
har man tidsbruk og finanskategorier.
Martine (ISA)
spør om frafall grunnet teknikken brukt i forelesninger. Nå skal de prøve noe enda
mindre populært som kanskje fører til høyere frafall.
Svar:
Mener PTV er et viktig ledd i denne saken, dette er det studentdemokratiet er til
for. Legg inn en sak og spør om det med frafall i programrådsmøter etc., formulert
som et forslag heller enn krav.
Fredrik B (SOSANT) spør om det å flytte Dragvoll og alt til Gløshaugplatået. Tror du det blir større
samarbeid mellom teknologivitenskapelige emner og samfunnsfaglige?
Svar:
Tror det skjer før vi flytter ned, og at det har begynt allerede.
Fredrik B
nevner at vi må beholde identiteten vår.
Malin
svarer med å si at disiplinen står i sentrum, og at vi ikke blir kun støtte for det som
allerede er etablert på Gløshaugen. Sammen er vi best.
Astrid:
Hvordan vil du prioritere utdanning fremfor forskning?
Svar:
Hun mener vi bør ikke prioritere. Universitetet er bygd i siloer, der utdanning og
forskning er separert med egne dekaner. Ville prioritert å tenke de litt på tvers.
Sigurd
med spørsmål om konteeksamen for Dragvoll.
Svar:
Det meste har blitt lagt opp til å være digitalt på SU for å jobbe seg rundt dette.
Derfor altså ikke kont hverken i august eller ekstrauken i januar.
Camilla (ILU):
Hvorfor kommer det info som skal gjelde alle hvor SU er unntaket?
Svar:
dårlige rutiner og dårlig system for informasjon
Ingvild (ILU):
Skal ha fysisk eksamen, synes det er irriterende. Kan ende i karantene, og får da
altså ikke ha konteeksamen?
Svar:
Hvis man legger opp til digital eksamen kan man ta den selv om man er i
karantene. Der det er lagt opp til fysisk eksamen skal det være nøye begrunnet,
hvis ikke er ikke den da unødvendige risikoen verdt det.
Samtale mellom Børge (ISA) og Prodekan på heldigitalisering av alle eksamener. I vår så de at det
ble mye lavere strykprosent på store emner med tidligere stor strykprosent. Derfor
ønsker de nå å ha fysiske eksamener i slike fag.
Simen (AU/styret) nevner ny regel for endring av eksamen som skal vedtas av styret. Handler det
ikke egentlig bare om at eksamen må endres sånn at man ikke kan jukse digitalt
også? De fleste er enige i dette poenget.
Malin
lurer på om berikelse gjennom samarbeid ikke bør tenkes på som juks på
eksamener.
Simen:
når man studerer medisin er man særstilt, utdanningene i Norge må ligne på
hverandre.
Spørsmål om digitale forelesninger, hva er best?
Svar:
fysisk er best, men må følge smittesituasjonen. Innholdet som legges ut i etterkant
er styrt av GDPR.
Fredrik L:
Digital kompetanse, her må det gjøres noe. Skal det settes opp flere kurs
Svar:
jobbes med sentralt, flere som prøver å gjøre sitt beste. NTNU må ha sine
ressurser tilgjengelig for å lære opp.
Camilla (ILU):
spørsmål om ILUs utfordringer med tanke på statsbudsjettet.
Svar:
Må angripes politisk for å få pengene til prosjektet regjeringen har startet, samtidig
som det må forekomme innstramninger. Ikke oppsigelser.
Edvard (IGE):
spørsmål om sammenslåing av institutter i campusprosjektet.
Svar:
Sammenslåingen ikke faktor alene, Fremtidens HUMSAM osv. påvirker også.

O-sak 06/20:

Besøk av Blink; Magnus Landheim
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Magnus var FTV i 2 år, frem til i våres. Blink er en task force som hjelper til der det
trengs og der det «brenner». Jobbet med Fagland. Jobber mye med digital
undervisning. Mest med de foreleserne som er minst teknologisk kyndige. Jobber
med podcast og video, har VR-lab, video-lab, studio osv. Ønsker hjelp av
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Studentrådene HF og SU fremover! Et bredt og uformelt samarbeid. Nå jobber vi
med stønting av Studiebarometeret. Neste prosjekt er prosjekt julegate. Kommer
snart med studentpodcast. Kan hende de hyrer inn til betalte oppdrag som med
f.eks. julegate. Ta kontakt med Magnus eller på epost: kontakt@blink.ntnu.no.

SU-sak 53/20: Valg av PTV

Fredrik gikk gjennom reglene for valget.
Ved en kandidat ble det vedtatt bruk av akklamasjon dersom ingen hadde
innvendinger mot kandidaten.
Litt usikkerhet rundt det nye systemet med PTV-vara på et program. Etter at dette
ble avklart, ble alle kandidater valgt ved akklamasjon.
Valgperiode er høstsemester 2020 og vårsemester 2021.

Master i fagdidaktikk
Sosiologi
Sosiologi
Statsvitenskap
Master i geografi
Voksnes læring
Master i fagdidaktikk

Ingrid Heesbråten Steinarsson
Sunniva Midthaug Solnør
Fredrik Kveseth
Martine Vogt
Maia Bjerknes
Iselin Roberg
Sjur Hendseth

SU-sak 54/20: Ny kandidat til TverrPraks + skikkethetsnemda

Simen: Vi trenger folk til to ting:
TverrPraks, tverrfaglig satsing i helse- og sosialfag, NV, MH og SU.
Styringsgruppe med to møter i året, og trenger en ny representant fra SU.
Anbefaler folk å stille. Semesterets møte var for noen dager siden. Sjekk ut
tverrpraks.no for mer info.
Det andre vi trenger studenter til er Skikkethetsnemda. Det mangler fra MH og en
fra SU, og det er foretrukket at de har skikkethetsvurdering i sitt studieløp. Herman
snakker med en som skriver søknad nå.

SU-sak 55/20: Eventuelt

ISA og sosiale medier
De har en egen facebookprofil, men ingen vet om den. De har vært på
studentenes grupper for å publisere innhold om allmøte etc. Er dette innafor?
Hvordan kan man bruke sosiale medier? Ingen får med seg det som blir lagt ut på
Facebook. ILU Ingvild får SALT til å dele så de når ut til litt flere. IGE Edvart synes
Blackboard er et nyttig verktøy for å nå ut til de ulike programmene. Hanna
SOSANT har erfart at det ender på innsida når de spør instituttet om å få det til å
legge ut på BB. Ingvild ILU mener BB funker. SOSANT Fredrik mener vi ikke har
gode nok plattformer for å dele informasjon. Uenighet om hvor ting skal postes, å
bruke privat til å dele informasjon gjorde så de fikk henvendelser der også (Martine
ISA). Emma ILU: må være selektiv med hva man legger ut. Fredrik SOSANT
mener man blir tvunget til å samarbeide mellom linjeforening og ITV på dette.
Fulle lesesaler
Hanna SOSANT opplevde at lesesalene nesten var fulle selv om ingen hadde
booket noe på nettet. Dette er da motsatt problem av Gløs. Simen sier meld avvik.
Camilla vil melde inn døra på Kalvskinnet. Få inn smittevern som avvikskategori.
Meld avvik på avvikssidene.
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Rektorvedtaket om valg av PTV
Sigurd FTV lurer på om vi skal stille oss bak HFs forslag om å få fjernet
rektorvedtaket om oppnevning av PTV i studentrådsmøtene. Veldig ulik praksis på
ulike fakulteter. Litt sånn både/og om det bør endres, målet må jo da være en
enklere prosess. For ILU er det mye mindre stress slik det er nå enn slik det var
før.

Evaluering av møtet

Kommentarer tas til etterretning.
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