MØTEINNKALLING
til Studentrådet SUs møte
Dato:
Tid:
Sted:

Tirsdag 26.01.21
Kl. 17.00
på Teams Studentrad_SU

Studentrådet SUs saker:
Konstituering av møtet
Ref-sak 01/21 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene
SU-sak 01/21
SU-sak 02/21
SU-sak 03/21
SU-sak 04/21
SU-sak 05/21
SU-sak 06/21
SU-sak 07/21
SU-sak 08/21

Møtedatoer for våren *
Pedagogiske komiteer *
Valg, valgperiode, promotering
PTV-oppstarten *
Sosialgruppe
Arbeidstema*
Valg av PTV *
Eventuelt
Evaluering av møtet

Studentrådet SU
Fredrik S. Lier

Leder

Elin Juliussen
førstekonsulent

Dersom du skal forlate møtet før det er ferdig må du gi beskjed til Fredrik eller Elin før møtet.
Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Fredrik eller Elin før møtet.
* = Alle vedlegg blir sendt ut digitalt!

KAFFE/KAKE/SNACK-TIL-MØTENE-LISTE – vår 2020
Så lenge vi har digitale møter blir det ikke kaffe/snack

POSTADRESSE:
NTNU DRAGVOLL
7491 TRONDHEIM

TELEFONER:
Skranke: 73 59 67 41
Sekretær: 73 59 67 42

GATEADRESSE:
Universitetssenteret på Dragvoll
Trondheim

SU-sak 01/21
Saksbehandler: Elin Juliussen

Forkortelser
SU
FTV
IGE
ILU
IPL
IPS
SOSANT
ISA
ISS

– Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap
– Fakultetstillitsvalgt
– Institutt for geografi
– Institutt for lærerutdanning
– Institutt for pedagogikk og livslang læring
– Institutt for psykologi
– Institutt for sosialantropologi
– Institutt for sosialt arbeid
– Institutt for sosiologi og statsvitenskap

MØTEDATOER VÅREN 2020
Foreslåtte møtedatoene er:
26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 6/4 – rett etter påske, 20/4, evt. 4/5 til avslutning

KAFFE/KAKE/SNACK -TIL-MØTENE-LISTE – Vår 2021
Ikke så lenge vi er digital
FTV
IGE
ILU
ISA
IPL
IPS
ISS
SOSANT
De som ikke får tildelt ansvar dette semesteret, vil få neste semester.
Ansvar kan byttes internt, men gi gjerne FTVene/Elin beskjed om det.

SU-sak 02/21
Saksbehandler: Fredrik S. Lier
Forkortelser
SU
FTV
ITV
LTV
PTV
IGE
ILU
IPL
IPS
ISA
ISS
SOSANT

– Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap
– Fakultetstillitsvalgt
– Instituttillitsvalgt
– Lektortillitsvalgt
– Programtillitsvalgt
– Institutt for geografi
– Institutt for lærerutdanning
– Institutt for pedagogikk og livslang læring
– Institutt for psykologi
– Institutt for sosialt arbeid
– Institutt for sosiologi og statsvitenskap
– Institutt for sosialantropologi

OPPNEVNING AV STUDENTER TIL VURDERING AV PEDAGOGISK
KOMPETANSE VED ANSETTELSER I UNDERVISNINGS- OG
FORSKNINGSSTILLINGER – VÅREN 2021
I henhold til «Retningslinjer for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner hos søkere til
vitenskapelige stillinger” vedtatt av Kollegiet 22. januar 1998 (K-sak 19/98), punkt 2 og 3, skal
det til alle slike ansettelser foretas en helhetlig pedagogisk vurdering. I den gruppen som skal
vurdere dette, skal det sitte en student utnevnt av det fakultetsvise studentorganet. I vårt tilfelle
er dette de fakultetstillitsvalgte (FTVene).
FTVene har vurdert det mest hensiktsmessig å oppnevne en fast representant for våren 2021 til
slike komiteer for hvert institutt. Dersom denne ikke har anledning til å delta vil FTVene utnevne
ny i enkelttilfeller.
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

SU-sak 04/21
Saksbehandler: Fredrik S. Lier
Forkortelser
SU
HF
FTV
ITV
LTV
PTV

– Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap
– Det humanistiske fakultet
– Fakultetstillitsvalgt
– Instituttillitsvalgt
– Lektortillitsvalgt
– Programtillitsvalgt

RUTINER FOR PTV-OPPSTARTEN
Å være programtillitsvalgt er en essensiell rolle for studentdemokratiet, og en viktig
stemme for studenter inn mot instituttet. Programtillitsvalgte jobber tett sammen med de
instituttillitsvalgte og får betalt for å delta på møter med studieprogrammet, og kan
medvirke på viktige saker ved institutt
Forslaget til nytt rektorvedtak:
Studentrepresentantene har ett års funksjonstid. De velges av studentene ved
studieprogrammet, og godkjennes av studentrådet ved fakultetet.
Når valget er klart:
• Sende ut PTV-mappa til alle nyvalgte PTVer
• Reg.skjema og Taushetserklæringa sendes til konsulenten
• På SU er det instituttene som utbetaler lønna til PTVene
o PTVene skal ha lønn for studieprogramrådsmøtene + 1-2 timer
forberedelse pr møte
o Og for inntil 3 møter med ITVene i semesteret
• På HF er det fakultetet som betaler ut lønna så Elin organiserer det
• Valg av PTV
o Velges for 1 år, enten studieåret eller kalenderåret. Prøv å få til overlapp.
o Alle råd og utvalg skal ha 20 % studentrepresentasjon, minst 2 studenter.
•
•

SU-sak 06/21
Saksbehandler: Fredrik S. Lier

Arbeidstema for våren
I høst kom det frem forskjellige temaer som vi kunne jobbe med.
Nå skal vi begynne på et nytt semester og hva tenker dere ITVer om dette?
Hvilket tema skal vi velge for våren?
o
o
o
o
o
o
o
o

Psykososial helse bland studenter
På formøtet ble det tatt opp økonomi rundt aktiviteter for studentene.
Praksis
Campussammenslåinga
Promoteringsplan
Synlighet
Referansegruppesystemet
Digitale plattformer ved NTNU

SU-sak 07/21
Saksbehandler: Fredrik Stensen Lier

OPPNEVNING AV PTVer
Valgprosedyre ved oppnevning av PTVer
Vedtatt på SU-møte 12.11.12 SU-sak 47/19

I Mandat for studieprogramråd ved NTNU er gjeldende rektorvedtak på NTNU fra og
med 01.01.2018:
Sammensetning og funksjonstid
…. Studentrepresentantene har ett års funksjonstid og oppnevnes av studentrådet ved
fakultetet.

Minner derfor om at det er vedtatt at:
- Hvert institutt har en stemme i studentrådet.
- Fakultetstillitsvalgte har 2 stemmer til sammen.
Link til kandidatskjema:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgahCSCZ0SluluzdZZ8BRmwqbrlHz9HjJOwD198kzNUM1lLV0cyNzRaNVEzSUc4RTM0UUJaV
UNZQiQlQCN0PWcu
QR-kode:

Studentrådet SU

SU-sak 07/21 Oppnevning av PTV
Side 2 av 3

Kandidatskjema
Cecilia Linnea Jonsson

Navn:
Alder:

28

Studieprogram:

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for

trinn 8–13

Jeg er en glad, sosial och aktiv jente ursprungligen fra Sverige som
liker å diskutere og yttre mine meningar og tanker. Jeg går nå 8
semester på lektorutdanningen i kroppsøving og idrett og synes det
er spennende å få inblikk i hvordan studieprogrammene styres ovenfra.
Jeg har tidigere varit refereransestudent i mange fag, og liker at ha muligheten å påvirke
hvordan utdanningen planereres og gjennomføres. Å få muligheten å gjøre dette på et
overordnet nivå føles derfor ekstre spennende.

Kandidatskjema
Navn: Simen Grønland
Alder:

21

Studieprogram:

Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8–13

Jeg er 21 år fra Hamar som flyttet til Trondheim i høst for å starte
på lektorutdanningen i samfunnsfag. På fritiden er jeg glad i
trening, fotball og å være med venner.
Jeg tror ordningen er viktig for å sikre alle studenter en god studiehverdag. Dette er en
givende og viktig jobb som skal sikre at alle studenter blir hørt. Jeg har lyst til å vær med
å bidra en slik ordning, noe jeg tror kunne passet meg godt.

Studentrådet SU

SU-sak 07/21 Oppnevning av PTV
Side 3 av 3

Kandidatskjema
Navn: Sebastian Lilleby
Alder:

21

Studieprogram:

Lektorutdanning i geografi for trinn 8–13

Liker å tro at jeg er en utadvendt og sosial skapning, med en god dose humor. Muligens
finnes det andre objektive oppfatninger, men de trenger heldigvis ikke stå her. Jeg
elsker fysisk aktivitet, og når jeg ikke bedriver det selv liker jeg å se andre bedrive det på
fjernsynsapparatet. Utenom det så er jeg supernørd på å lokalisere land og hovedsteder
på Seterra. Jeg er også langt over gjennomsnittet glad i sjokolademelk.
"Jeg har aldri hatt et verv tidligere og når jeg først skulle pådra meg et synes jeg det
høres interessant ut å representere noe som står meg nært. Jeg oppfatter meg selv som
en person som er seriøs nok til å bli tatt på alvor, men samtidig så er jeg på generelt
grunnlag såpass uhøytidelig at jeg tror og håper at jeg vil være en person som er lett å
ta kontakt med, uten at vedkommende skal føle at det er en stor og skummel greie å ta
kontakt med PTV. Som student så er jeg ikke den som streber etter toppkarakterer, men
gjør så godt jeg kan og er fornøyd med det enten det er en A eller D, og slik tror jeg
andre oppfatter meg og. Dette tenker jeg kan være positivt i forhold til at terskelen blir
lavere for å stille spørsmål og komme med tilbakemeldinger dersom PTV ikke blir ansett
som en som tar studiene mye lettere enn alle andre. Som jeg pleier å si: det er gøy å få
gode karakterer, men det viktigste er at bestemor er stolt uansett hvilken bokstav du
får!"

