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= Administrative organer
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REFERANSEGRUPPE
REFERANSEGRUPPE

STUDENTDEMOKRATIET VED
PROFESJONSSTUDIET I
PSYKOLOGI
PROFESJONSRÅDET

REFERANSEGRUPPE
REFERANSEGRUPPE
Referansegruppene i de enkelte fag danner grunnsteinen
i det studentdemokratiske arbeidet. Uten gode referanserapporter, er det vanskelig å bygge sterke saker. For å få
varig endring er man avhengig av kontinuitet i
referansegruppearbeidet. Referansegrupperapportene
danner grunnlaget for saker som skal opp i programrådene.

ITVene for Master
og Bachelor

Profesjonsrådet fungerer som profesjonsstudentenes “elevråd”. Profesjonsrådet består av
de tillitsvalgte studentene på profesjonsstuidet i psykologi: Kullrepresentantene (KTVer), Programtillitsvalgte (PTVer)
og hovedtillitsvalgt, eller instituttillitsvalgt, i NTNU-sjargong (ITV). Profesjonsrådet møtes flere ganger i semesteret,
og sikrer kontinuitet i studentrelaterte saker i alle øvrige organ, sikrer at ITVen har nødvendig tilfang av informasjon
for å utføre sitt verv, og, kanskje viktigst, sørger for sterk, åpen kommunikasjonpå tvers av kullene.
Saker herfra diskuteres først og fremst i Programrådet, men kan like gjerne
løftes til ledergruppa, studieutvalget, instituttstyret eller Studentrådet SVT.

KTV

Kulltillitsvalgte
KTV er kullets tillitsvalgte student,
og er representerer kullets interesser
i Profesjonsrådet, med representanter
for de andre kullene, ITV og PTV.
Ta kontakt med din KTV om du lurer
på noe!

ITV

PTV

Instituttillitsvalgt
ITV er studentenes hovedtillitsvalgte,
og velges ved Psykolosjens
generalforsamling i november, for ett
år av gangen. Er du i tvil, ta kontakt med
ITVen din, som kan gi deg råd!

Programtillitsvalgte
Vi har to PTVer. De velges blant KTVene,
og representerer studentenes interesser i
Programrådet for profesjonsstudiet.
Dette er et helt kritisk verv for å sikre
at studentene høres i saker som angår
selve studieprogrammets utforming.

PROFESJONSRÅDET

PROGRAMRÅDET
STUDENTRÅDET SVT

Studentrådet er studentenes øverste organ på fakultetsnivå. Her sitter ITVene for alle instituttene på fakultet for
samfunnsvitenskap og teknologiledelse. (SVT)
Her tar ITVene opp saker til diskusjon for studentene,
særlig i saker som ikke enkelt lar seg løse på instituttnivå.
Studentrådet gir også høringssvar i saker fra
Studenttinget og andre organer i NTNU-systemet.

LEDERGRUPPEN

Ledergruppen består av instituttleder, ITVene
for alle tre studieprogram, leder for HMS-utvalget,
leder for forsknings- og Ph.D.-utvalget og kontorsjef. Fatter ikke vedtak, men sikrer at studentsaker
og andre saker kan tas opp og delegeres
fortløpende. Studentene representert annenhver
uke. Saker kan løftes herfra til styret.

Programrådet, eller studieprogramrådet, diskuterer
saker som er knyttet til selve studieprogrammets
utforming. Studentene er representert ved sine
PTVer. Programrådet er ikke vedtaksdyktig, og fungerer
som rådgivende organ for Studieutvalget.

STUDIEUTVALGET

Studieutvalget består av lederne for studieprogramrådene for BA, MA og Profesjon, ITVer for BA, MA og
Profesjon, instituttleder, og representanter for
administrasjonen og de faglig ansatte. Studieutvalget
vedtar endringer knyttet til utdanningen, både økonomiske,
faglige og praktiske, etter råd fra programrådene.

FTR
Fakultettillitsrepresentantene
Studentrådet SVT ledes av to FTRer, som er studentenes
øverste representanter på fakultetet. De sitter i en
20 %-stilling, og representerer studentene i fakultetsstyret
og andre høyere organer på fakultetet. De organiserer
studentrådet, og tar seg av saker som ikke lar seg
løse på institutt- eller studentrådsnivå.

INSTITUTTSTYRET

Instituttstyret er øverste, vedtaksdyktige organ ved
Psykologisk institutt, og står over instituttlederen.
Her er studentene sikret 20 % representasjon gjennom
ITVene, og to ITVer må delta på disse møtene for at
det skal være vedtaksdyktig.

PSYKOLOGISK INSTITUTT

STUDENTTINGET

Studenttinget består av 25 representanter fra alle sju fakultetene.
De bestemmer hva Studenttinget skal mene om ting,
og velger inn studenter i forskjellige råd, verv og utvalg.
Studenttinget er det høyeste rene studentorganet ved NTNU.
Du kan også søke Studenttinget eller andre studentorgan som
administreres av Studenttinget! Sjekk: www.studenttinget.no

NTNU-STYRET

Styret er NTNUs øverste organ og tar
avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet
karakter. Styret har ansvaret for virksomheten
ved universitetet, at den drives innenfor de
rammer og retningslinjer som er gitt av
departement og storting. Studentene er har
20% representasjon i styret, og er representert
ved to studenter i 100 % stilling.

ØVRIGE ADMINISTRATIVE
ORGAN PÅ FAKULTETSNIVÅ
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