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Saksliste: 

Referat fra SR-ØK 06.11.2018 og møteinnkalling 21.11.2018 ble godkjent. 

Runde rundt bordet  

IIF: Siden sist har vi vært i møte med instituttet om nettsider, rekruttering og 

linjeforening. 

FTV: Sondre har besøkt i Gjøvik sammen med Anders. Første dagen med omvisning 

og foredrag om Raufoss-industrien etterfulgt av Instituttledermøte. Dag 2 var besøk på 

Campus Gjøvik, der vi hadde "kaffevakten" for Studentparlamentet sammen med ITV-

ene Lina og Svein-Erik. Rett før SR-ØK hadde vi første møte med de nye FTV-ene. 

Ida har siden sist hovedsakelig jobbet med velferdsmidlene og vært i møte med 

Stedlige ledere Ålesund og Gjøvik om avklaring av arbeidsoppgaver for ITV-ene på de 

andre campus.  

 

ISØ: Vi har promotert den psykososiale undersøkelsen vi har sendt ut.  

IØT: Arrangert allmøte. Valg av ny ITV: Michel Norum. Sendt ut et detaljert 

informasjonsskriv om utvekslingsprosessen til alle i 2. klasse og på 

masterprogrammene. Rapport fra psykososial undersøkelse og adferd-kodeks er sendt i 

trykken og vil bli delt ut på diverse lesesaler, linjeforeningskontor osv.  

HHS: Vi ITV-ene ved HHS har siden sist deltatt på mange møter. Vi har deltatt på 

instituttstyremøte, flere møter med strategigruppen og vi har ukentlige 

byggekomitemøter. Ellers har vi brukt mye tid på å videreformidle informasjon til 

studentene som har blitt publisert på innsida, og prøver å få studentene til å aktivt 

benytte denne kanalen for å få informasjon. Mikrobølgeovn er kjøpt inn for 

velferdsmidlene, og det er pga. det god stemning på campus. Det som trekker ned 

stemningen for studentene er byggeaktivitet og doktor-promosjon som stenger hele 

bygget midt i eksamensperioden.  

 

STi: Torsdag 29. november kl 15 vil det bli en demonstrasjon mot regjeringens forslag 

om å endre stipendordningen. Dette er en del av en nasjonal demonstrasjon, hvor flere 

studentdemokrati og andre aktører viser sin misnøye mot dette forslaget denne dagen. 

Sted kommer på facebook. For å få en god effekt må vi samle så mange som vi kan, så 

bli med å vis at dette ikke er greit!  

  

 

 



 

 

ØK-sak 58/18 Seminar V2019 

Anders orienterte om at Arbeidsutvalget arrangerer tillitsvalgtkonferanse fredag 8. 

februar 2019 for alle tillitsvalgte. Dette er et heldagsseminar som tar opp aktuelle tema 

for tillitsvalgte. Anbefaler alle tillitsvalgte å prioritere dagen.  

På ettermiddagen drar studentrådet økonomi til Dolmsundet, Hitra 8.-10. februar 2019, 

sammen med studentrådene NV og IE. FTV-ene ønsker å fokusere på relevante saker 

som først og fremst handler om SR-ØK på seminaret og sosiale aktiviteter med NV og 

IE. Vi vil ta hensyn til tidligere evalueringer. Kom gjerne med innspill.                                    

ØK-sak 59/18 Velferdsmidler       

Ida orienterte om det foreløpige regnskapet.  

 Har delt ut penger til alle som søkte, unntatt Econnect som søkte om et faglig 

arrangement.  

 Ålesund har tatt kontakt med SiT og velferdsutvalget om de kan drifte 

mikrobølgeovn som de har søkt om gjennom velferdsmidlene.  

 FTV-ene bestemmer hvordan det resterende beløpet vil bli delt ut. 

ØK-sak 60/18 Internasjonal akkreditering 

Anders orienterte om saken. I fakultetets strategiske plan står dette som en målsetning. 

Veien dit er imidlertid ikke helt klar. På bakgrunn av dette er det sendt ut et 

høringsforslag.  

Innspill:  

 Innenfor økonomiutdanning er det i hovedsak to organisasjoner som i hovedsak 

er aktuelle for internasjonal akkreditering. EMFD og AACSB. De ulike 

organisasjonene legger vekt på ulike ting i sine systemer.  

 Utdanningsutvalget har vurdert at det bør være, men er usikker på hvilken 

ordning de skal gå for. 

 Det handler blant annet om driftskostnader og rapporteringsordninger. 

 Vil det bli bedre forskning og undervisning? Fakultetet er opptatt av å bli bedre på 

forskning fremover.  

 Positivt for forskningsmiljøene. 

 Vanskelig å måle, kan bli mye byråkrati/ papirarbeid. 

 Utveksling. Kan det bli mer attraktivt å studere ved NTNU?  

 Blir en kandidat som blir uteksaminert ved et akkreditert universitet mer attraktiv 

for arbeidsgivere. 



 Alle andre Utdanningsinstitusjoner i Norge som tilbyr utdanning innenfor økonomi 

er internasjonalt akkreditert bortsett fra NTNU. Kan dette få negativ innvirkning 

på rekruttering til de økonomiske utdanningene ved NTNU. 

 Kan dette få negative konsekvenser for studenter på bachelornivå? 

 Oppfordrer ITV-ene å sende et notat til FTV-ene innen 25. November. 

 FTV-ene vil sammenfatte et felles svar om hva vi studenter på ØK er opptatt av 

ut i fra det som ble diskutert i møte og de innspill som eventuelt blir sendt inn. 

ØK-sak 61/18 Mål for veien videre 

Anders orienterete om at på seminaret i september satt studentrådet økonomi seg noen 

mål. Hvilke av disse har vi oppnådd og hvilke bør vi jobbe videre med? Er det noen mål 

som nå virker mindre viktige? Har det dukket opp noen nye ila høsten? Ref. ØK-sak 

39/18: 

 Faglig og sosial integrasjon mellom instituttene 

 Synlighet og kommunikasjon 

 Promovideo til Ålesund og Gjøvik 

 Kartlegging av psykososialt miljø 

 Erfaringsutveksling 

 Faglig og sosial integrasjon med linjeforeninger 

Kommentarer/innspill: 

 Organiseringen med å bytte på å poste på Facebooksiden til SR-ØK fungerte 

ikke så godt.  

 Det bør være en som har hovedansvar for dette. Gjerne en FTV. 

 Promovideo ble ikke prioritert. Målet var å bruke videoen  i Gjøvik og Ålesund 

både ved oppstart og valg. 

 Synlighet og kommunikasjon bør en jobbe mere med og en slik promovideo kan 

være et positivt virkemiddel.  

 Promovideo bør prioriteres neste år. Forslag om å gjøre dette allerede på 

oppstartsseminaret i februar 2019. 

 ISØ har jobbet med mye med synlighet. 47,6 prosent av studentene ved ISØ vet 

hvem som er ITV på instituttet. 

 HHS planlegger kartlegging av det psykososiale miljøet blant studentene våren 

2019. 

 Ålesund har jobbet mye det psykososiale miljøet i høst. De har fått penger av 

fakultetet til å arrangere en fest for studentene før jul og holder på å etablere en 

linjeforening. 

ØK-sak 62/18 Studiebarometeret 2018 

 

Sondre orienterte om studiebarometeret. Denne spørreundersøkelsen gjennomføres av 



NOKUT på oppdrag av kunnskapsdepartementet, for å fange opp studentenes syn på 

utdanningskvalitet. Fristen var 13. november.  

 Dekanen ved fakultetet Økonomi oppfordet foreleserne å legge tilrette for i 

undervisning at studentene skulle svare på undersøkelsen. 

 Fakultetet Økonomi hadde lav skår. 

 Resultatet kommer i februar 2019. 

 Studentrådet skulle også ha oppfordet studentene. Dette kan også være med i et 

årshjul. Konsulenten jobber med dette.  

 Resultatene av SHoT-undersøkelsen og studiebarometeret gir 

utdanningsinstitusjonene mulighet til å gjøre forbedringer. I tillegg brukes 

resultatene til forskning på utdanningskvalitet. 

ØK-sak 63/18 Evaluering H2018            

 

Det skulle være en gjennomgang av evaluering av studentrådet økonomi høsten 2018 

sendt på mail, men dette hadde blitt avglemt.  

 FTV-ene sender ut et sammendrag på e-post til alle medlemmene i studentrådet 

i nærmeste fremtid.   

Eventuelt 

 Svein Erik IØT Gjøvik har blitt invitert til BØA-dagen torsdag 29. November. 

Emneansvarlige møtes for arbeidet rundt samkjørt bachelorgrad på økonomi. 

Ingen andre tillitsvalgte er blitt invitert. 

 Rannei på ISØ er invitert til å holde et innlegg på Seminar om den norske 

samarbeidsmodellen.  

Møtekritikk 

 Positivt at teknikken endelig fungerte. 

 


