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Siri Arnesen

Felles sak med HF:

O-sak 12/18 Orientering fra internasjonalt ansvarlig i STi: utveksling og
internasjonal handlingsplan
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Studentrådet SUs saker:

Konstituering av møtet
Innkallingen ble godkjent, møteleder, ordstyrer og referent valgt.
Saklista ble godkjent.

Ref-sak 18/18 Godkjenning av referat 06.11.18
Referatet ble godkjent.

Ref-sak 19/18 Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene
IPS

Møte med studieprogramrådet. Har jobba med referansegruppesystemet, der det
opplevast at rapportane ikkje kjem ut slik dei skal.
 Det blir informert om trøbbel med systemet som skal vere i orden no.
Det må også ei haldningsendring til på instituttet blant forelesarar, der viktigheita av
gjennomføring av val av referansegruppestudentar.
 Det vert også gitt tips om at det vert tilsett ein med ansvar for referansegruppene,
då dette systemet er svært viktig som fundament for heile tillitsvaltsystemet på
NTNU.
Har i tillegg til dette vore på leiargruppemøte og eit møte om at dei manglar plass på
instituttet.

ISS

Har fått studentar til å gå på ISS-seminar med dei ansatte og hadde presentasjon om
alternative undervisningsmetodar. Har også lagt ut informasjon og oppdatert ITV-sida.

GEO

Har hatt allmøte – gjekk fint. Fornøgde med oppmøte.

IPL

Har vore i møte med utdanningsutvalet, i utvida leiarmøte og på personalmøter.
Jobbar med en løysing på kvar IPL skal vere, grunna mugg-problemet på instituttet.

.
ILU LTV

Har hatt allmøte, der nytt namn «lektortillitsvalgt» (LTV) blei vedtatt. LTV Brage er
gjenvalt for eitt år.

Siri

Har vore på konferanse om campusprosjektet. Arbeidsgruppa for #me2akademia har
arrangert kaffeslabberas, der siste var på Dragvoll. Har også jobba med å arrangere
demonstrasjon om endringar i stipendordninga.

ISA

Har stått stand. Har fått innvigla midlar til å pusse opp campus Tunga ettersom at
Elgsetgater 10 ikkje kom med i statsbudsjettet. ITV Kristina sitter i arbeidsgruppe som
skal utrede dette. Presenterte resultat frå SHoT-undersøkinga saman med FTV Lars
Bjørnar på instituttleiarmøte.

SOSANT

Var tellekorps på valmøtet til ILU i går.

ILU

Hadde valmøte i går saman med studentforeininga. ITVar Torkil og Camilla er
gjenvalt, i tillegg til ei ny. Har diskutert handlingsplan for instituttet på leiarmøte.

FTV Erlend

Orienterer om GDPR i forbindelse med lagring av intervju i BA- og MA-skriving:
Institutta skal kjøpe inn opptaksutstyr som kan tas i bruk til dette, som studentar kan
låne. Så vert det lagra på ein sikker server. Har vore på instituttleiarmøte og snakka
om felles retningslinjer for praksis, samt bokskapklipping.

FTV Karo

Har vore i møte med utdanningsutvalet på fakultetet, der det blant anna vart snakka
om korleis fakultetet kan jobbe for internasjonalisering og utveksling. SU kom på 3.
plass for tal på gjennomførte svar på studiebarometeret, og linjeforeiningane på IPS
vann konkurransen om høgst oppslutning. Var på valmøtet til ILU.
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FTV Labbe

Har vore på instituttleiarmøte og tatt opp ønsket om felles retningslinjer for praksis.
Møtte generelt sett mykje støtte på fakultetet rundt dette. Har også vore på
konstituerande møte for Sti, allmøtet til LTVane og valmøte på ILU.

FTV Åste

Har blitt valt inn på heiltid i arbeidsutvalet til STi, og trer difor av som FTV til nyttår. Har
vore på møter med dekan og instituttleiar for IPL om mugg-problemet. Var på valmøtet
til ILU.

SU-sak 42/18 Evaluering av semesteret
Vi ser på resultat av evalueringa som ITVane har gjennomført elektronisk, og
diskuterer desse.

SU-sak 43/18 Eventuelt
Orientering frå FTVane:
 Minner om at alle må sende inn referat frå allmøta sine.
 Minner om ekstraordinært allmøte for suppleringsval av ny FTV.
 Alle skal bli registrert i PAGA frå nyttår av. Oppfordrar alle til å opprette Digipost,
for å hindre at lønnslipp vert sendt til folkeregistrert adresse.

Evaluering av møtet
Gode innspel, ønske om at vi vert enda flinkare på å dele meir i «Saker fra
studenttillitsvalgte»-posten. Fint med orientering frå internasjonalt ansvarleg i STi i
starten av møtet, om utveksling og internasjonal handlingsplan. Kunne gjerne diskutert
dette vidare. Bra med evaluering av semesteret. Gode innspel og erfaringsdeling. Bra
møte. Fint å diskutere problematikk rundt referansegruppesystemet. Greit å bli bevisst
på korleis Studentrådet som heilheit svarar på evalueringa.

Innspillene tas til etterretning

Møtet blei heva kl. 17:48

Åste Solheim Hagerup

Karoline Abildsnes

møteleder (sign.)

referent (sign.)
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