
  

 

 

Studentrådet ØK 

REFERAT  
fra studentrådsmøte  

06.03.2018 kl 16.15 

Møterom: M43, Handelshøyskolen 

 

 

Tilstede:Eva Eskås, Henriette Tuft, Erwin Hammer, Jørgen Valseth, Yngvild Løken, Anders 

Geitle, Dharan Shan, Peder Jaavall Hansen, Svein-Erik, Max Kipperberg, Elisabeth Falch, 

Martine Svagård 

Fraværende: Inger Weltz, 

Møteleder: Anders Geitle 

Referent: Kine Sørli   

Representant fra STI: Felipe Fawcett 

 

 

SAKER 

 

Konstituering av møtet 

Møteleder: Anders Geitle 

Referent: Kine Sørli 

 

Runde rundt bordet om hva som har skjedd sist. 

 

ØK-sak 06/18 Stemme over hvorvidt ITV skal ha ansvar for at PTV/KTV blir valgt 

 

Anders Geitle innleder saken. I dag er det usikkerhet rundt hvem som har ansvar for 

at faktisk PTV/KTV blir valgt. Ikke alle institutt har klasse/kull/program-tillitsvalgte. På 

Handelshøyskolen er det for eksempel egne fagutvalg for bachelor og 

masterutdanningene. 

 



Det viser seg at det er en del forskjeller mellom instituttene og saken vil tatt opp igjen 

på neste studentrådsmøte. 

 

Vedtak: 

ITV’ene på Handelshøyskolen kartlegger behovet for program- eller kulltillitsvalgte til 

neste studentrådsmøte. 

 

 

ØK-sak 05/18 Orientering om siste utkast av strategien 

 

Yngvild orienterer om siste utkast av strategien og prosessen. 

 

Punkter man ønsker å gå mer inn på: 

- Eierskap til dokumentet. Hvem skal bruke strategien? 

- Promotering av studieplassene. Det bør være en helhetlig promotering av 

fakultetets studier. 

- Vanskelig å se om man allerede har oppfylt visjonene som nevnes (for 

eksempel er fakultetet best på økonomi i landet allerede?) 

- Hva legger man i fysisk og psykososialt læringsmiljø? 

 

ØK-sak 07/18 Presentasjon av de ulike studieprogrammene 

 

ITV’ene presenterte sine institutt. Power point-presentasjonen ligger vedlagt 

referatet. 

 

Institutt for internasjonal forretningsdrift: 

2 ulike bachelorprogram 

- Markedsføring  

- Økonomi og administrasjon 

Masterprogram i internasjonal business. 

 

Institutt for samfunnsøkonomi 

- Et bachelorprogram (105 studiepoeng i samf.økonomi der 30 i SØK2000-

serien). 60 studiepoeng som er valgfrie, i tillegg er det også ex.phil og 

perspektivemne. Man kan også velge mellom tre skreddersydde pakker som 

vil gi spesialisering. 

- Integrert master over 5 år.  

- Master i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi. 

 

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse 

- Integrert 5-årig master gir en sivilingeniørgrad/master i teknologi. 

- Man velger teknologiretning i 1. og 2. årskurs og deretter fagretning i 3.årskurs 

og tilslutt en hovedprofil under 4. og 5. årskurs. 

 



Institutt for handelshøyskolen 

Bachelor i økonomi og administrasjon- 8 obligatoriske fag det 1. året, 3 valgfag og 5 

obligatoriske fag i 2.året. 3.året velger man profil innen ulike retninger. 

Tilbyr tre masterprogram- Siviløkonomi (økonomi og administrasjon), Master i 

regnskap og revisjon, master i ledelse av teknologi. 

 

Gjøvik 

Tilhører IØT. Har tre utdanningstilbud: årsstudium, bachelor i økonomi og ledelse, 

fleksstudie som er nettbasert, samt logistikk(bærekraftfokus). Årsstudium og 1.året 

bachelor er identiske, slik at man kan gå videre om man ønsker. Fra høsten vil det 

også bli tilbydd et nytt valgfag i innovasjon og entrepenørskap. 

 

 

 

ØK-sak 08/18 Orientering om meninger innad og utad i Studentrådet 

 

Henriette innleder saken og tar opp tråden fra seminaret. 

 

FTV’ene må forholde seg til hva studentrådet mener og vedtar. ITV’ene representerer 

sine institutt og er dermed knyttet til dit, og kan ta ut dissens. 

 

 

ØK-sak 09/18 Gjennomgang av seminaret, kort oppsummering 

 

Eva orienterer litt av hva som gjennomgått på seminaret. Det ble blant annet diskutert 

om hvordan studentrådet kan profilere seg.  

 

Tilbakemeldinger tas med videre til planlegging av neste seminar. 

 

ØK-sak 10/18 Orientering om samlokalisering 

 

Henriette innleder om prosessen rundt samlokalisering av Handelshøyskolen og 

institutt for samfunnsøkonomi. 

 

Det har blitt sendt ut spørreundersøkelse til studentene på de to instituttene. Svarfrist 

er 13.mars. 

 

Frist for høringssvar er 15. mars. Innspill kan sendes til Henriette og Yngvild som vil 

sende inn et høringssvar. 

 

 

Ref-sak 02/18 Eventuelt og møtekritikk 

 

Neste SR-møte er 20.mars. 



 

Innspill til innkalling: Skrive med en beskrivelse av hva de enkelte sakene handler om. 

 

SHOT-undersøkelsen er sendt ut og har svarfrist 20.mars. Det oppfordres at alle tar kontakt 

med instituttlederne og minner på at det må fokuseres på informasjon ut. 

 

Infoplakat om studentrådet: Alle sender inn bilde av seg inne torsdag til Eva. 

 

Møtekritikk 

Tatt til etterretning. 

Møte hevet kl 18.00 

 

 

Henriette Tufte /s/      Kine Sørli /s/ 

Møteleder        Referent  

             


