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Sendt til: Program- og fagutvalg ved SV-fakultetet
Studentutvalget ved SV-fakultetet

Kopi: Assisterende fakultetsdirektør, Studentparlamentet (SP), SVFF

Referat fra tredje Studentutvalgsmøte - studieåret 2021/2022

Møtedag: 06. oktober 2021
Møtetid: 16:15-18:00
Sted: Seminarrom 114 (Harriet Holters hus)

Konstitueringssaker

Godkjenning av innkalling og referat fra forrige SVSU-møte
Vedtak: Innkalling og referat godkjennes.

Valg av ordstyrer og referent
Vedtak: Leder og sekretær godkjennes som ordstyrer og referent.

Orienteringssaker

Sak nr. 1 Orientering fra SVSU v/leder/nestleder
- Levert notat om mastersalplasser
- Initiert samarbeid med leder for fag- og programutvalg for å samkjøre

finansieringsmetode på fakultetet

Sak nr. 2 Orientering fra FU/PU
- STV: Har gjennomført aktualitetssymposium og kakedag. Planlegger nå studietur.

- SOSANT: Fokus på gjennomføring av sosiale arrangementer. Har nå ukentlige

frokoster.

- INTER: Planlegger nå studietur. Tenker også å gjennomføre vinterball.

- PSI B/M/Å: Fokus på sosiale arrangementer.

- PSI Prof: I oppstartsfasen med PU-arbeidet etter korona.

- OLA: Planlegger studietur til Berlin. Har planer om og skal gjennomføre oppussing av

pauserom.
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- Samfunnsøkonomi: Har arrangert allmøte.

- KulKom: Gjennomfører stipendpils hver måned. Har ukentlige kulturmøter. Planlegger

og gjennomfører sosiale arrangementer og utflukter. Planlegger halloween.

- PECOS: Har gjennomført paneldebatt med Prio. Planlegger hyttetur i slutten av

oktober.

- UTV: Har gjennomført sosiale arrangementer.

Sak nr. 3 Orientering fra komiteene (ledere)
Arbeidslivskomiteen ved leder Henrik:

- Har gjennomført planleggingsmøte og vært i kontakt med arbeidslivskoordinator
Barbro.

- Planlegger en spredning av arrangementer slik at det ikke kolliderer med andre
fokus-uker.

- Skal ta kontakt med BI Inspire som er rutinerte på å være i kontakt med og ta imot
eksterne.

Digital komité ved leder Laura:
- Holdt planleggingsmøte forrige uke (uke 39)
- Ønsker å sikre grunntilbud og utforske nye tilbud.

- Fremme at alle forelesninger skal tas opp. NTNU har vedtatt dette i
studentparlamentet sitt.

- Har gode erfaringer fra IFI og skal i møte med de neste uke. (uke 41)

Sak nr. 4 Orientering fra Studentparlamentet
Intet å meddele.

Sak nr. 5 Oppdatering på sak om masterlesesalplass (Marion)
- Notat om areal til masterstudenter har blitt sendt til universitetsledelsen
- SVSU leder og nestleder har deltatt i intervju med Universitas som ble 7. oktober
- SVSU følger opp saken videre

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak nr. 6 Oppfordring til sosiale arrangementer (Marion og Karen)
- Oppfordring til å dra i gang sosiale arrangementer generelt, men for masterprogram

spesielt.

Sak nr. 7 Godkjenning av handlingsplanen for året 2021/2022
Innspill og diskusjon rundt hovedpunktene i handlingsplanen:
Arrangementkomiteen:

- Oppdatere informasjonen i brødteksten, ellers lyder det slik det skal.
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Vedtak: Handlingsplanen vedtatt med endringer.

Sak nr. 8 Diskusjon rundt strategi for arbeid med digitalisering
- Samføk: Canvas er på norsk når appen blir lastet ned. Dette er problematisk for

studier med internasjonale studenter. .
- SVSU-leder: Hvem skal vi gå til for å fremme ønsker?

- Stortingsgrupper? Debatten? Medier?

- STV: STV har selv etter gjenåpning fremdeles mye digital undervisning grunnet store

fag.

- PECOS: Positivt å kunne velge mellom digitale og fysiske seminarer.

- OLA: Dårlig løsning å dele opp tiden til ansatte mellom digital og fysisk

undervisning.

- Samføk: Her kan man ta inspirasjon fra exphil og exfac.

- PSI-prof: Hybrid-løsninger som er både fysiske og digitale samtidig fungerer

ikke optimalt.

- STV: Gjenbruk av eldre opptak er demotiverende for studenter.

- SVSU-nestleder: To forskjellige saker - forelesninger og seminarer. Streaming

og opptak av forelesninger fungerer, hybride seminar fungerer ikke optimalt

ennå. Tilbakemelding fra studenter og generell oppfatning av at gamle

forelesningsopptak fungerer svært dårlig, det skaper en distanse til

foreleseren og er svekkende for motivasjon.

- PSI-profesjon: Prate med IFI.

- PECOS: Viktig å prioritere saker - forelesningsopptak veier tyngst.

- SVSU-leder: foreslår å utarbeide strategi internt, og ta en ting om gangen eksternt.

- PSI M/B/Å: prate med PU/FU først, spørreundersøkelse på sikt.

- SVSU.-nestleder: todelt, spørre om “quick fixes” og strategiske innspill til det

digitale universitet i det lengre løp.

- Gjennomgang av innspill samlet fra PU-ene ved neste SVSU-møte (18.10.).

Digital komité møter etter dette, og bearbeider forslag innen møtet etter det

(01.11.).

Annet

Sak nr. 9 Eventueltsaker:
Forslag som kom fram på ULF om finansiering av PU-ene:

- Ønske om å foreslå en felles finansieringsløsning basert på antall studenter på
programmet

- OLA: Vil ha frem en minstegrense for å hindre at penger blir tatt fra de som allerede
har gode løsninger.

Kontorvakter begynner neste uke (uke 41):
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- OLA: Forslag om utdeling av kaffe og bakverk for hyggeligere og bedre prat med
besøkende på kontoret

- INTER: Spørsmål om kompensasjon for verv. Tas med økonomiansvarlig.

Oslo 19.10.2021

Beste hilsen

Erlend Hovdhaugen
Sekretær i Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
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