REFERAT
Studentrådet SU sitt møte 24.04.18 kl 16.15 i rom D152
Møteleder:
Ordstyrer:
Referent:

Hanne Martnes
Erlend O. Nilsen
Elin Juliussen

Studentrådet SUs medlemmer:
FTV A
Karoline Abildsnes
FTV B
Even Klomsten Andersen
FTV D
Hanne Martnes
FTV C
Erlend Oldebråten Nilsen
GEO
Idunn Saltnes Skjerdingstad
GEO
Victoria Thorgersen
SOSANT
Karoline H. Svingen
SOSANT
Åste Solheim Hagerup
ISS
Knut Heggheim Lee
ISS
Iver M.L. Glomnes
IPL
Siri Frengen
ISA
Ingvild Flornes Rustad
ISA
Kristina Ekhorn
ISA
Patrycja Agnieszka Sudol
PSYK
Jasmin Eide
PSYK
Anette Bach Haugen
ILU
Kristian Vinnelrød
ILU
Camilla Sagelv Øyen
Meldt fravær:
ISS
IPL
IPL
HTV SU
ILU

Torbjørn Andre Moe
May Gresdahl
Magnus Landheim
Brage Lauten
Martin Sandnes

Ikke møtt:
Observatør:
Studenttinget

Anja Beate Andersen

Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent, møteleder, ordstyrer og referent valgt.
Saklista ble godkjent.
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Ref-sak 05/18 Godkjenning av referat 13.03.18
Referatet ble godkjent.
Ref-sak 06/18 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene
PSYK
har hatt allmøte i dag
Jobbet med studiekvalitet og vært på div. møter
IGE
hadde allmøte forrige tirsdag
Har inst.styremøte i morra
Skal ha møte med PTVene på fredag
IPL
har hatt møte med PTVene
Vært på ledermøte på inst.
Har allmøte i morra og stått på stand
Sosant
jobbet med allmøte og stått på stand
ISA
har allmøte på torsdag
Har vært ute i praksis
Jobber fortsatt med å få kontorplass
ISS
har hatt allmøte og valgt ny ITV. Har fått fullmakt til å finne en ITV for
sosiologi da ingen stilte.
ILU
vært på ledermøte, inst.styremøte
Har stått på stand på Kalvskinnet
Jobber med å få i gang PTVene
Kristian jobber mye med bokskapene for å få de tilgjengelige
Styret Anja
jobber videre med digital politikk
- Utdeling av fristasjoner
Har vært på FTV-forum
Jobbet mye med valget
- Det er valgmøte i storsalen på Samfundet på søndag 29. mai
Har vært på flere formøter til LM-NSO
Vært på årsmøtet til DION
FTV Even
har vært i de vanlig møtene
Alle inst. har fått en viktig høring om nærhet og faglig samarbeid
Det skal være felles satsingsområder på fakultet og institutt
FTV Karoline har jobbet mye med valg og stands
har jobbet med en sak til UU
Elin
har planlagt og sendt ut invitasjon til Vrimledagen 2018 og invitasjon til
avslutningsmiddagen for studentrådene
har sendt mail om at det må søkes om tavleplass for neste studieår
har vært på flere kontormøter/AU-møter
FTV Erlend
har vært på de faste møtene
Vært på Linjeforeningsforum (LFF)
- Dialogmøte med rektor
- Jobbet med valget
FTV Hanne
har vært på dialogmøte med rektor
- de faste møtene
- jobbet med valget
O-sak 05/18

POSTADRESSE:
NTNU DRAGVOLL
7496 TRONDHEIM

Tilrettelegging
Ingebjørg Dahl, rådgiver ved Avd. for studenttjenester, informerte om
tilbudene som funnes. All info finner dere her:
https://innsida.ntnu.no/tilrettelegging
TELEFONER:
Skranken: 73 59 67 41
Konsulent: 73 59 67 42

GATEADRESSE:
Universitetssenteret på Dragvoll
Trondheim
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SU-sak 14/18 Høring om forenkling av regelverk for universiteter og høyskoler *
Hanne orienterte om saken og Karoline og Even skal på grunnlag av
innspillene skrive høringsforslaget og sende det ut til medlemmene.

SU-sak 15/18 Utlevering av undervisningsmateriale
Hanne orienterte om saken. Det har kommet innspill om flere tilfeller med bruk
av pressmiddel for å få studentene til å komme på forelesningene. Deler ut
undervisningsmateriell kun til de studentene som var på forelesningen.
Dette vil bli tatt opp med dekan og prodekan.

SU-sak 16/18 PTV-rollen
Hanne orienterte og det ble avholdt en kafedialog. Innspillen vil bli tatt med i
det videre arbeidet.

SU-sak 17/18 Eventuelt
Psyk
har vært i møte med rektor om klinikksaken
Elin
vil ha innspill på hvor studentene sitter og leser på kveld/i helgene nå i
eksamenstiden. For å sende denne informasjonen virer til de som styrer
ventilasjonen. Innspill sendes på mail til Elin.
Evaluering av møtet
Innspillene tas til etterretning

Møtet ble hevet kl 18.04

Hanne Martnes
møteleder (sign.)

POSTADRESSE:
NTNU DRAGVOLL
7496 TRONDHEIM

Elin Juliussen
referent (sign.)

TELEFONER:
Skranken: 73 59 67 41
Konsulent: 73 59 67 42

GATEADRESSE:
Universitetssenteret på Dragvoll
Trondheim

Notat
Til:

SU-fakultetet

Fra:

Studentrådet SU

Kopi til:
Gjelder:
Saksbehandler:
Dato:

Høyringssvar om forenkling av regelverk for universitet og høgskular
Karoline Abildsnes

24.04.18

Signatur:

Arkiv:

07/18/2.4/KA

Saken har vært på høyring i Studentrådet SU den 24. april 2018.
Studentrådet SU gir følgande innspel:
I revisjonen av UH-loven ser vi på det som særs viktig å ivareta og styrke studentane sine
rettigheiter. Til dømes ser vi på det som naudsynt å opprette klårare reglement rundt korleis
eksamen organiserast. Det bør vere ein lov som formulerer noko om kor lang tid mellom to
eksamenar ein student har krav på. Dette kan også forsvarast med studentane sin psykiske helse,
så vel som at dei skal kunne yte sitt beste på eksamen.
I ivaretakinga av studentane sine rettigheiter kunne det også vore ein god start å stadfeste eit
fokus på læringsmiljø med konkretisert lovverk rundt dette. Tilsette ved universitet og høgskular
har arbeidsmiljølova - dette kan det bli teke utgangspunkt i med tanke på ein liknande lov for
læringsmiljøet for studentane på universitet og høgskular. Gode arbeidsvilkår for studentane
gjeld psykososial tilrettelegging, så vel som det fysiske arbeidsmiljø. Særleg det første kan med
hensikt vektleggast i revisjonen.
Skikkethetsvurdering for enkelte utdanningar er formulert i UH-lova under § 4-10. Som eit
fakultet med fleire profesjonsstudium som rammast av denne delen av lova, er vi av formeininga
at der bør framgå ei form for kvalitetssikring av ordninga. Gjennom ei strammare formulering av
lovverket rundt skikkethet og skikkethetsvurdering kan vi unngå at studentar glir gjennom utan at
dei skal/bør det. Vi ser på dette som universitet og høgskular sitt ansvar, og som eit ansvar som
bør takast meir alvorleg for å unngå store mørketal.
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