REFERAT
Studentrådet SU sitt møte 19.11.19 kl 16.30 på Dragvoll
Møteleder:
Referent:

Magnus Landheim
Fredrik Stensen Lier

Studentrådet SUs medlemmer:
FTV B
Fredrik Stensen Lier
FTV C
Brage Lauten
FTV D
Magnus Landheim
IGE
Marte Westad
IGE
Kristoffer Stålby
SOSANT
Maria Victoria Silva
SOSANT
Fredrik Billington
ISS
Roar Høiby Brakstad
IPL
Cajsa Sofie W. Moberg
ISA
Elfur Thorhildar Helgadottir
ISA
Fabliha Zaman
PSYK
Ailin Timannsvik
PSYK
Sol-Andrea Ness
PSYK
Ida Maria Brennhaugen
LTV
Tonje Grennes Mørken
ILU
Solveig Tellevik
ILU
Ingvild Brattetaule
ILU
Camilla Sagelv Øyen
Meldt fravær:
FTV A
IPL
IPL
ISA
ILU

Katarina Randby
Mahsa Rashidnejad
Ola Leraand Stornes
Patrycja Agnieszka Sudol
Emma Solberg

Ikke møtt:
ISS

Edvard Rindsem

Observatør:

Åste S. Hagerup

Konstituering av møtet
Innkalling ble godkjent, møteleder og referent valgt.
Sakslista ble godkjent.

Ref-sak 26/19: Godkjenning av referatet 12.11.19
- Godkjent
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Ref-sak 27/19: Saker fra studenttillitsvalgte, orientering fra FTVene
- IPL:
o Linjeforening (IVRIG) har hatt generalforsamling
▪ Hjelper til med søknader om midler av instituttet
- LTV
o
- ISS
o Møte med Dragvoll-kjelleren
- ISA
o Klagesak rundt praksis
o Snakket med insituttveileder om en undersøkelse rundt dropouts
- ILU
o Tillitsvalgtforum
▪ Mye praksissaker
▪ Diskutert skikkethetsvurdering
• Sende ut undersøkelse rundt dette.
- Sosant
o Møte med instituttleder med tanke på PPU på sosialantropologi.
▪ Sendt ut en spørreundersøkelse med god deltagelse
- Geografi
o
- IPS
o Møte med (...)
- STi (Åste)
o AU-valg i STi
o Møter angående avvik
- FTV
o Aktivitetsdag (kommer til å fortsette med dette)
- Elin:
o Alle må øve seg på å snakke litt høyere
o Påminningen av viktigheten av å svare på invitasjoner og andre mail
SU-sak 56/19: Evaluering av semesteret
- Evalueringsskjema ble sendt ut på mail under møte, hvor alle oppmøtte besvarte.
SU-sak 57/19: Vårens viktigste oppstartdatoer
- Datoer og tider er sendt i mail (innkallingen til studentrådsmøte 19.11.19)
SU-sak 58/19: Workshop, fremtidens HUMSAM
- Lone, fra delprosjektgruppe 1, introduserer prosjektet
- Blir delt inn i tre grupper hvor dem jobber med gitte oppgaver.
- De som kommer på noe mere sender mail til Lone eller FTVene
SU-sak 59/19: Eventuelt
- IPS:
o Kommet opp en sak på instituttet hvor stud.asser. får jobbe maks 120 timer. Det som
er argumentet for å snakke dette opp er fordi det er en relevant jobb. Det er viktig at
IPS får studentene sin stemme slik at dem kan få jobbe mer enn dette.
▪ Dette fører til at man ikke får så bra tilbakemeldinger som man ønsker grunnet
få arbeidstimer.
▪ Dette er ikke en regel som instituttet har laget.
▪ Økonomiansvarlig på IPS, samt flere studieveiledere, sier at det er slik reglene
alltid har vært. Grunnen til at dette kommer opp nå er pga. PAGA.
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▪
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IPS:
o

Dem snakker om at det ikke er slik at studenter skal bli utnyttet som
billig arbeidskraft.
Åste: «Stud.asser. er begrenset til 80-120 timer. Dette er reglene som er over
hele NTNU.»
• «Grunnen til at det er sånn er fordi studenter opplever at dem får mye
jobb som dem skal gjøre. Det er viktig også å anerkjenne at stud.asser.
påtar seg mere arbeid enn hva dem egentlig skal.»
Magnus: «FTVene tar det videre gjennom Linda (leder av studieseksjonen) og
Tine (prodekan for utdanning), og får høre hvordan ståa er»

En student med russisk som morsmål valgte å skrive på norsk, men han vurderer å
ikke få bestått grunnet for dårlige norskkunnskaper. Lurer på om det er eller kan være
en ordning slik at disse får tettere oppfølging med tanke på språk.

Geo:
o

Ett fag er et norsk emne, men har utenlandske forelesere, noe som fører til at
underviserne ikke kan rette oppgaver. Dette gjelder også vurdering og veiledning på
BA- og MA-oppgaver
▪ Åste: «Man har krav om å skrive BA- Og MA-oppgaver på det språket man
ønsker. Det er da instituttet sitt ansvar og møte dette»
FTV (Brage):
o Siden vi klarte å få høyere oppslutning på studiebarometeret kommer Lina (leder av
studieseksjonen) med kake på fredagen (22.11).

Møtekritikk
- Bra, flott , fint og effektivt.
- Kunne være greit å få spørsmålene på workshopen på forhånd slik at man kan gjøre seg opp
en mening på forhånd.

Magnus Landheim

Fredrik Stensen Lier

møteleder (sign.)

referent (sign.)
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