Studentrådet ØK

Møteinnkalling Studentrådet Økonomi
Dato: 21.01.21
Tid: Kl. 16:15-18:00
Sted: Teams
Saksliste:
Godkjenning av innkalling og siste møtereferat
Introduksjonsrunde og runde rundt bordet [5 min]
ØK-sak 1/21 Møteteknikk og praktisk info
Saksbehandler: Jørgen
Type sak: Orienteringssak
Tid: 5 min
Vi kommer først til å gå raskt igjennom litt praktisk info rundt studentrådet og møtene. Dette
er for eksempel nyttige forkortelser, gjennomføring av møter og saker vi jobber med.
Vi kommer også til å gå gjennom generell møteteknikk. Dette omfavner for eksempel
hvordan man tegner seg til innlegg.
Øk-sak 2/21 Organisering av Fakultetet for Økonomi og Studentrådet ØK
Saksbehandler: Jørgen
Type sak: Orienteringssak
Tid: 5 min
Vi kommer til å orientere om hvordan fakultetet er organisert og hvilke personer det er viktig
å kjenne til.
Deretter hvordan Studentrådet er organisert og hvordan det står i forhold til
studentdemokratiet ellers på NTNU.
Øk- sak 3/21 Forventningsavklaring
Saksbehandler: Jørgen
Type sak: Diskusjonssak
Tid: 15 min
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Vi ønsker å ha en forventningsavklaring mellom oss som er FTVer og dere som er ITVer. Her
kommer vi til å diskutere hvilke forventinger vi har til dere ITVer. Noen av de viktigste
forventingene er:
• At dere deltar på møtene som forventes av ITV, og dersom det ikke går skal det gis
beskjed til de relevant, f.eks. til oss dersom dere ikke kan komme på SR-ØK.
• Svare på alle mail og meldinger i rimelig tid. Dette gjelder eksempelvis fra oss FTVer,
konsulenten, instituttet og studenter dere representerer.
• God kommunikasjon og samarbeid med med-ITV.
• Møter forberedt til møter.
Vi ønsker også å høre hvilke forventninger dere har til oss FTVer og til Studentrådets arbeid.
Dette kan for eksempel gjelde kommunikasjon, gjennomføring av studentrådsmøtene, hva
slags saker vi jobber med osv.
Noen andre viktige spørsmål vi ønsker å diskutere er:
• Hvor raskt kan vi forvente svar på mail/meldinger? Dette gjelder i begge retninger
• Hvor mye tid skal man bruke på vervet/jobben?
• Hva skal man gjøre dersom det oppstår problemer med kommunikasjon/samarbeid
mellom ITV og eller FTV?
• Hva skal vi bruke som kommunikasjonskanal? (Teams?)
Øk-sak 4/21 Saker våren 2021
Saksbehandler: Ida
Type sak: Diskusjonssak
Tid: 20 min
Vi deler inn i breakout room hvor ITVene fra hvert institutt går sammen med sin respektive
FTV og diskuterer følgende:
• Samarbeid mellom ITV og FTV
• Saker man ønsker å fokusere på vår 2021
Vi ønsker at dere tenker på hvordan dere ønsker at samarbeidet mellom ITV og FTV skal
være denne våren. Er det for eksempel ønskelig med ukentlige møter mellom ITV og FTV for
å holde hverandre oppdatert om aktuelle saker på instituttet/fakultetet? Eller holder det med
SR-ØK-møtene og kontakt over kommunikasjonskanaler som Facebook/Teams?
Når det kommer til punktet om saker man ønsker å fokusere på vår 2021 så ønsker vi at
dere brainstormer ulike ideer og legger det frem i fellesrommet etterpå. Saker som ble
fokusert på høsten 2020 var blant annet:
• Synlighet
• Digitale forelesninger (stream)
• Velferdsmidler
• Hjemmeeksamen
• BØA – sammenslåing
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Øk-sak 5/21 Manntall
Saksbehandler: Hanne Berit
Type sak: Orienteringssak
Tid: 5 min
For å kunne stemme i de ulike studentvalgene på NTNU må man som student være
registrert i manntallet på instituttet sitt. På våren tas dette manntallet ut den 20 februar, og er
derfor noe studenter må sjekke opp at er riktig en god stund før vårens valg. Å sjekke dette
er spesielt viktig for de studentene som går på studieprogram som eies av fakultetet i stedet
for av instituttet, som bacheloren i økonomi og administrasjon, da det som regel er her det
har vært problemer med dette. Dersom man tar fag ved flere forskjellige institutt er det også
viktig å sjekke at man er riktig registrert. Registrering i manntallet kan lett sjekkes på
Studentweb under min profil, eller inne på Valgweb. Det er viktig at dere får videreformidlet
denne informasjonen til studentene. Dersom man skulle være registrert feil etter at
manntallet er tatt ut den 20 februar vil man ha muligheten til å kunne klage på dette frem til
5.mars.
Øk-sak 6/21 Digital undervisning
Saksbehandler: Ida
Type sak: Diskusjonssak
Tid: 5 min
Grunnet covid-19 situasjonen har alle universiteter og høyskoler fått pålegg fra regjeringen
om å ha digital undervisning ut 18. januar 2021. Digital undervisning ble høsten 2020
realiteten for mange og det har vært ulik kvalitet i gjennomføringen fra ulike fakultet, institutt
og professorer. Digital undervisning har vært en sak under flere SR-ØK-møter høsten 2020,
hvor flere hadde både positive og negative opplevelser med gjennomføringen.
Det vi ønsker innspill på er:
• Hva slags kanaler (Collaborate, Teams, Zoom) blir benyttet på de ulike instituttene til
digital undervisning?
• Fungerer den digitale undervisningen bra/dårlig? Hvorfor/hvorfor ikke?
Øk-sak 7/21 Vurderingsform
Saksbehandler: Jasmeen
Type sak: Diskusjonssak
Tid: 10 min
I november bestemte rektor at det ikke vil bli avholdt skriftlig eksamen med tilsyn
(skoleeksamen) i vårsemesteret 2021, for å sikre at vårens eksamener blir forutsigbare for
både studenter og faglærere. Denne avgjørelsen er endelig, noe som vil si at det vil ikke
være mulig å endre tilbake til skriftlig eksamen med tilsyn selv om smittesituasjonen skulle
bedre seg.
Rektor har oppfordret til at den opprinnelige fastsatte karakterskalaen, som er fastsatt i
emnebeskrivelsen, beholdes selv om vurderingsformen i emnet må endres. Altså, emner
som er satt opp med bokstavkarakter beholder bokstavkarakter, så godt det lar seg gjøre.
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Eksamener hvor man skal vise praktiske ferdigheter, hvor det er nødvendig med fysisk
oppmøte kan gjennomføres hvis retningslinjene i forhold til smittevern kan følges. Det gjelder
også muntlig eksamen, men her kan eksamen eventuelt foregå digitalt.
15. februar er fristen for innmelding av vurderingsform for fakultetene og studentene vil få
informasjon om dette på emnesiden/Studenweb så fort som mulig etter denne datoen.
Terskelen er høy for å få innvilget unntak fra regelen om ingen skriftlig eksamen med tilsyn.
Dette vil eventuelt kun være i helt spesielle tilfeller og unntaket besluttes av rektor.
Det vi ønsker innspill på er:
• Hvordan hjemmeeksamen i høsten 2020 har fungert?
• Hva bør endres?
Øk-sak 8/21 Seminar
Saksbehandler: Ida
Type sak: Diskusjonssak
Tid: 10 min
Hvert semester er det et obligatorisk oppstartsseminar for alle ITVer arrangert av FTVene.
Formålet med seminaret er å bygge tillitt og styrke SR-ØK teamet. Dette gjøres gjennom
faglige og sosiale aktiviteter. Tidligere har seminarene funnet sted på ulike hotell og sammen
med andre studentråd.
Årets seminar er planlagt å foregå på Prinsen Hotell i Trondheim fra 12-14.februar, men
grunnet covid-19-situasjonen anser vi et fysisk seminar som lite gjennomførbart. Derfor
planlegger vi nå for et digitalt seminar over teams eller zoom. Vi er usikre på hvordan vi best
mulig kan gjennomføre seminaret og ønsker derfor innspill fra dere angående
seminarhelgen. Den faglige delen av seminaret pleier å bestå av diverse workshops,
handlingsplan for semesteret, innføring til ITV-rollen og lignende. Dette er aktiviteter vi tenker
det er mulig å få til virtuelt uten alt for store problemer. Derimot er gjennomføringen
vanskeligere med tanke på den sosiale delen av seminaret, som blant annet innebærer å bli
bedre kjent med alle nye og gamle i SR-ØK.
Vi lurer derfor på deres tanker rundt følgende:
• Hvor mange timer i strekk er det hensiktsmessig å ha faglige aktiviteter om dagen når
det foregår på teams?
• Hvordan er det hensiktsmessig å gjennomføre sosiale aktiviteter?
• Forslag til sosiale aktiviteter? Felles quiz på teams? Gå ut å spise i ITV-par (dette blir
dekket av SR-ØK)? Gå på skitur?
ØK-sak 9/21 FTVene orienterer
Saksbehandler: FTVene
Type sak: Orienteringssak
Avsatt tid: 10 minutter
•

Student på HHS døde i trafikkulykke i desember
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•
•
•
•

Arve Pettersen ha gått av som instituttleder på HHS, og Kari Nyland har tatt over frem
til ny instituttleder ansettes
Ansettelse av nye instituttledere dette semesteret
Semesterstart og COVID-19 – situasjonen
Nytt avsetningstak fra regjeringen gjør at noen institutter må bygge ned oppsparte
reserver

Eventuelt [5 minutter]
Møteevaluering [5 minutter]
Diggerunde [5 minutter]
Har du spørsmål eller saker du ønsker å ta opp på møtet, send de inn til oss på vår mail
ftv@sr-ok.no.
Det er obligatorisk oppmøte, gi derfor beskjed til konsulent Kristin om du ikke kan komme.
Jasmin Barmen, Hanne Berit Tuterud Nordølum, Ida Ljøgodt von Hanno og Jørgen
Valseth
Fakultettillitsvalgte ved ØK
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