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Velge møteleder og referent
Studentdemokrati - trenger vi det?
Studentdemokratiet ved Psypro i dag
Forslag til ny organisering
Gjennomgang av vedtekter

Universitetsloven sier:
§ 4-1.Studentorgan
(1) Studentene ved universiteter og høyskoler kan opprette et studentorgan for å ivareta studentenes interesser
og fremme studentenes synspunkter overfor institusjonens styre. Tilsvarende kan studenter ved den enkelte
avdeling eller grunnenhet opprette studentorgan for denne.
(2) Ved valg til organ som nevnt i første ledd skal det avholdes urnevalg blant studentene, med mindre det i allmøte
enstemmig er bestemt noe annet. Et vedtak om annen valgordning enn urnevalg gjelder kun for første påfølgende valg.
(3) Institusjonen skal legge forholdene til rette slik at studentorganene kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte.
Omfanget av tilretteleggingen skal spesifiseres i en avtale mellom institusjonen og det øverste studentorgan.
(4) Studentorganene skal høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå.
§ 4-4.Studentenes representasjon i institusjonens organer
(1) Studentene skal ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles
beslutningsmyndighet. Der dette ikke utgjør mer enn ett medlem, skal studentene ha rett til å møte med ytterligere en
student med tale- og forslagsrett.

Studentdemokrati - trenger vi det?
Er det nødvendig å...
● Delta?
● Påvirke?
● Bli hørt?
Prosessene skjer uansett - det er vi som velger
om vi vil være en del av dem.

Eksempler
● Endring av eksamensform og læringsmål
● Mangelfull oppfølging av referanserapporter
● Innføringen av omfattende obligatorisk
oppmøte
● Mulig gjeninnføring av MC-eksamener.

De tillitsvalgte blant studentene
på profesjonsstudiet
Kulltillitsvalgt (KTV): Demokratisk valgt representant for
kullet.
Programtillitsvalgte (PTV): Studentenes representanter i
Programråd for Profesjonsstudiet.
Instituttillitsvalgt (ITV): Studentenes hovedtillitsvalgte,
representert i en rekke ulike organ.

PSYKOLOGISK
INSTITUTT

PSYKOLOGISK
INSTITUTT

Ledergruppen
● Møtes en gang i uka.
● Består av instituttleder, ITV for MA, BA og
PROF, HMS-leder, 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.
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INSTITUTT

(Studie-)Programråd
●
●

●
●
●

Programrådet har en rådgivende funksjon for Studieutvalget.
“Målet er å sikre at studieprogrammets læringsmål er oppdaterte og
relevante, og at emnene som inngår bidrar til at studentene oppnår
læringsutbytte i studieprogrammet. Kvalitetssikring av studieprogram skal
sikre at emnene er koordinerte horisontalt og vertikalt” - KVASS
For å utføre sitt mandat, skal Programrådet vurdere referanserapportene
som utformes av referansegruppene på enkeltemnenivå.
I programrådet er studentene representert ved to Programtillitsvalgte
(PTV)
Siden Studieutvalget i praksis vedtar alt Programrådet råder dem til, er det
i realiteten her endringene vi opplever i utdanningen vedtas. Derfor er det
ekstremt viktig med god studentrepresentasjon i dette rådet.

PSYKOLOGISK
INSTITUTT

Studieutvalget
●
●
●
●

Består av lederne for Programrådene, samt ITVer, instituttleder,
representanter for administrasjonen og de faglig ansatte.
Skal vedta endringer knyttet til utdanningen, både økonomiske, faglige og
praktiske, etter råd fra programrådene.
Studentene representert ved ITV for MA, BA og PROF.
Forslag som fremmes fra programrådene, vedtas som regel uten diskusjon
i studieutvalget.
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Altså, ideelt sett:
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Dette er vel og bra…
...men det viser ikke hvordan kontakten med
studentene skal skje!
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Utfordringer i dag:
●
●
●
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●
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Programrådet er kanskje det viktigste organet for god representasjon, men
det organet med svakest representasjon.
ITV presenterer viktige saker i galt organ
Pr. januar i år, i praksis ingen kommunikasjon mellom ITV og PTV siden
H12 - en rekke saker som skulle til Programråd stopper i Ledergruppa.
Studentene er derfor ikke tilstrekkelig representert og vedtak fattes uten
nødvendig forankring i studentmassen.
Dagsorden i organene dikteres av administrasjon og de faglig ansatte.
Studentensystemene reagerer for tregt pga. ineffektive
kommunikasjonsstrukturer
Ingen formell kontakt mellom ITV, PTV og KTV - hva skal være KTVs
rolle?
INGEN DETALJERTE RETNINGSLINJER FOR VERVENE

Profesjonsrådet
● Samler KTV, PTV og ITV i ett organ.
● Gir klare føringer for arbeidsoppgaver,
informasjonsflyt og kommunikasjonsstruktur.
● Gjør studentdemokratiet mer robust, effektivt
og fleksibelt.
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NY STRUKTUR:
“PROFESJONSRÅDET”
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Fordeler ved denne strukturen
●
●
●
●

●
●

De programtillitsvalgte, den instituttillitsvalgte og de kulltillitsvalgte knyttes
tett sammen.
Ved å inkludere de kulltillitsvalgte i organet, kan ITVene og PTVene
orientere seg raskt om hva som rører seg blant studentene.
De kulltillitsvalgte får få, konkrete arbeidsoppgaver.
Vedtektene legger til rette for systematisk innsamling av
referansegruppedata, slik at man over tid kan bruke dette materialet til å
fremtvinge endring av fag som ikke fungerer optimalt.
Denne datainnsamlingen gjør det også svært tydelig hvor
referansegrupperapporter ikke blir laget eller gjort tilgjengelige.
Studentene taler med én stemme.

Kulltillitsvalgtes arbeidsoppgaver
●
●
●
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Forsikre seg om at emneansvarlig oppretter referansegrupper i alle emner
kullet har inneværende semester.
Forsikre seg om at emneansvarlig publiserer tidligere referanserapporter.
Sørge for at referansegruppene i alle fag kjenner sitt mandat, og vet
spesifikt hva en referanserapport skal inneholde. Den skal som et
minimum inneholde svar på følgende tre spørsmål:
1. Er det sammenheng mellom læringsmål og vurderingsoppgave (eksamensform)?
2. Er det sammenheng mellom læringsmål og forelesning?
3. Er det sammenheng mellom læringsmål og pensum?

!

Gjennomgang av vedtektene
§ 1 Profesjonsrådets formål
Profesjonsrådet er en formalisering av de eksisterende studentdemokratiske prosessene ved
Profesjonsstudiet i psykologi. Profesjonsrådet skal sikre en organisert struktur for de tilllitsvalgte
studentene ved profesjonsstudiet i psykologi. Profesjonsrådet skal sikre at de
studentdemokratiske rettighetene til studentene ivaretas. Profesjonsrådet skal sikre at
studentenes stemme høres i relevante organ på instituttnivå, fakultetsnivå og i
studentdemokratiet. Profesjonsrådet skal sikre god informasjonsflyt både fra student til institutt,
men også fra institutt til student. Profesjonsrådet skal sikre at studentenes tilbakemeldinger på
studiet og studiehverdagen høres og fremmes. Profesjonsrådet skal arbeide for å tidlig fange
opp signaler om relevante saker, slik at de kan diskuteres i studentmassen før eventuelt vedtak
finner sted. Profesjonsrådet er ikke et vedtaksdyktig organ, men fungerer som et rådgivende
organ for de Instituttillitsvalgte og Programtillitsvalgte, slik at disse kan utføre sine
arbeidsoppgaver tilfredsstillende.

§ 2 Profesjonsrådets struktur
2.1 Profesjonsrådet skal bestå av Instituttstillitsvalgt (ITV) og Kulltillitsvalgte (KTV) for alle kull på profesjonsstudiet i psykologi ved
NTNU, samt to Programtillitsvalgte (PTV).
2.2 ITV er rådets leder.
2.3 Alle studenter på Profesjonsstudiet har observatørstatus på Profesjonsrådets møter. Dette innebærer at de har møterett og
talerett (men ikke plikt).
§ 3 Tilsetting
3.1 ITV velges på Psykolosjens generalforsamling hvert høstsemester.
3.2 KTVene velges i de individuelle kullene i januar hvert år, det er ITVs ansvar at dette gjennomføres.
3.3 Profesjonsrådet velger to Programtillitsvalgte (PTV) blant rådets medlemmer.
3.4 Både ITV og KTV kan velges til PTV.

§ 4 Representasjon
4.1 Profesjonsrådet er representert i Ledergruppa, Studieutvalget, og Studentrådet SVT gjennom ITV.
4.1.1 ITV representerer Profesjonsrådet i Psykolosjen gjennom møte- og talerett.
4.1.1 ITV representerer Profesjonsrådet i Psykologisk Fagutvalg gjennom møte- og talerett.
4.1.2 Studentene ved instituttet er representert ved 2 av 3 ITVer i Instituttstyret. Dette går på rundgang blant ITVene på Bachelor,
Master og Profesjonsstudiet.
4.2 Profesjonsrådet er representert i Programrådet for Profesjonsstudiet ved PTV.
4.3 Profesjonsrådet møtes minimum to ganger per semester. Dette er ITVs ansvar.

§ 5 Arbeidsoppgaver
5.1 ITVs arbeidsoppgaver i Profesjonsrådet
●
ITV er Profesjonsrådets leder.
●
ITV kaller inn til møter i Profesjonsrådet
●
ITV sørger for at KTVer blir valgt i januar hvert år.
●
ITV har et overordnet ansvar for informasjonsflyten mellom studentene og øvrige organ, både i og utenfor instituttet.
●
ITV skal sikre at det finnes en total oversikt over hvem som er til enhver tid utgjør referansegruppene i alle fag på
profesjonsstudiet. Gjøres i samarbeid med PTV.
●
ITV skal sikre at det finnes en total oversikt over i hvilke emner det er publisert tidligere referanserapporter. Gjøres i
samarbeid med PTV.
●
ITV skal sikre at det på slutten av semesteret blir levert referansegrupperapporter i alle fag. Gjøres i samarbeid med PTV.
●
ITV skal sikre godt samarbeid med ITVene på Master og Bachelor.
●
ITV skal sikre gode forbindelser med alle interesseorgan for psykologistudentene ved NTNU, inkludert
studentrepresentantene for fagforeninger for psykologiutdannede.
○
ITVs rolle i Psykolosjen vedtaksfestes trolig på i Psykolosjens vedtekter på generalforsamling H14, men ITV har pr.
i dag muntlig avtale om møte- og talerett på alle Psykolosjens styremøter.
○
ITV har pr. i dag muntlig avtale om møte- og talerett i Psykologisk Fagutvalg.
●
ITV bør avholde minst ett allmøte for psykologistudentene hvert semestert i samarbeid med Psykologisk Fagutvalg.
Anbefalte retningslinjer for allmøter er pr. 04.04.14. utførlig regulert av Psykologisk Fagutvalgs vedtekter.
●
ITVs øvrige arbeidsoppgaver er regulert i Stillingsinstruks for Instituttillitsvalgt (ITV) ved SVT (Vedtatt 03.05.2010, revidert
11.11.13).

5.2 KTVs arbeidsoppgaver i Profesjonsrådet
●
Forsikre seg om at emneansvarlig oppretter referansegrupper i alle emner kullet har inneværende semester. Denne
informasjonen gjøres tilgjengelig for ITV. Om dette ikke blir gjort tilfredsstillende, kontakt ITV som tar saken videre.
●
Forsikre seg om at emneansvarlig publiserer tidligere referanserapporter. Dette kan delegeres til referansegruppene, men
det er KTVs ansvar at det faktisk blir gjort. KTV har også ansvar for å forsikre seg om at emneansvarlig gjennomfører
vedtatte endringer fra tidligere semesterrapporter. Informasjonen gjøres tilgjengelig for ITV. Om dette ikke gjøres
tilfredsstillende, kontakt ITV som tar saken videre.
●
Sørge for at referansegruppene i alle fag kjenner sitt mandat, og vet spesifikt hva en referanserapport skal inneholde. Den
skal som et minimum inneholde svar på følgende tre spørsmål:
○
Er det sammenheng mellom læringsmål og vurderingsoppgave (eksamensform)?
○
Er det sammenheng mellom læringsmål og forelesning?
○
Er det sammenheng mellom læringsmål og pensum?
●
Forsikre seg om at referansegruppene har møter med emneansvarlig og at referanserapporter lages, etter gjeldende
retningslinjer fra instituttet. Informasjon om at dette er gjort, gjøres tilgjengelig for ITV. Hvis dette ikke gjøres, kontakt ITV
som tar saken videre.
●
KTV skal sørge for informasjonsflyt mellom Profesjonsrådet og kullene.

5.3 PTVens arbeidsoppgaver i Profesjonsrådet
●
PTV skal representere profesjonsrådet, og derfor studentene, i Programrådet for Profesjonsstudiet.
●
PTV skal presentere referansegrupperapporter i Programrådet.
●
PTV skal referere fra møter i Programrådet til Profesjonsrådet.
●
Ved motstand i Programrådet skal PTV konferere med ITV.
●
PTVs øvrige arbeidsoppgaver er regulert i Stillingsinnstruks for Programtillitsvalgt (Vedtatt på allmøte 03.05.2010).
§ 6 Endringer i vedtektene
6.1 Endringer i vedtektene kan gjøres ved allmøte hvor alle studenter ved profesjonsstudiet i psykologi er gitt anledning til å møte.
6.2 Endringer kan vedtas ved Psykolosjens generalforsamling.
§ 7 Oppløsning av profesjonsrådet
For at Profesjonsrådet skal oppløses, må det holdes allmøte eller generalforsamling. Minst tre fjerdedeler av de fremmøtte må
vedta forslaget om oppløsning.

Spørsmål/Diskusjon?

