Innkalling til parlamentsmøte
14.01.21
Microsoft Teams

Dato:
Sted:

Start:
Slutt:

Forfall meldes til alesund@studenttinget.no senest 11.01.21
Godkjenninger og orienteringer
• Valg av ordstyrer, bisitter og referent
• Godkjenning av referat fra forrige møte
• Godkjenning av innkalling
• Saker til eventuelt
• Godkjenning av saksliste/dagsorden
Orienteringer
• Orienteringer fra AU
• Orientering fra råd og utvalg
• Orientering fra ledelsen
Saker:
01/21 – Evalueringsmetoder
02/21 – Stillingsvedlegg ITVer
Eventuelt

17:00
19:00

Møtedato: 14.01.2021
Saksbehandler: Sander Reitan
_______________________________________________________________________
SPÅ-sak 01/21 Vurderingsformer
_______________________________________________________________________
Forkortelser
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
IE fakultetet – Fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
SPÅ – Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund
Stp – Studiepoeng
Anbefalt lesing
Rapport: Gode vurderingsformer ved NTNU – veien videre
Alternative eksamens- og vurderingsformer
_______________________________________________________________________
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Bakgrunn for saken
Grunnet covid-19 pandemien har NTNU måtte bytte eksamensform ved en rekke
eksamener for å opprettholde smittevernregler og studentenes sikkerhet. I starten av
november 2020 bestemte rektor Anne Borg at det ikke skulle avholdes noen skriftlige
skoleeksamener under eksamensperioden til høstsemesteret 2020. Til tross for et
semester preget av delvis nedstenging og smittevernstiltak måtte professorer som
hadde planlagt for fysisk eksamen planlegge nye eksamener tilpasset et digitalt
format.
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Tilbakemeldinger fra studenter, dog ikke fra et representativt utvalg, har vært at
eksamener i flere tilfeller ikke har vært av tilstrekkelig kvalitet, og har i tilfeller blitt
utformet på måter som har vært utfordrende for studentene. Da vi nå har startet det
tredje semesteret påvirket av covid-19, har vi lærdom og erfaringer fra to
eksamensperioder med digitale eksamener som danner grunnlaget når nok en
eksamensperiode skal planlegges med en høy grad av digitale løsninger. Vi har
forståelse for at en pandemi skaper stor usikkerhet, men forelesere har et ansvar for
å lage eksamener som er rettferdig for studentene uavhengig av omstendighetene.
Det er i studentenes interesse at man får vurdert alle på likt grunnlag, og at man skal
kunne vise hva man kan når tillærte ferdigheter skal testes. Det er også en fordel om
eksamensformen er lagt opp slik at det ikke det reises spørsmål om vurderingenes
validitet i etterkant.
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I mediene de siste månedene har det vært mange saker om fusk ved NTNU, spesielt
da i relasjon til digitale eksamener. Som respons til bekymringer rundt fusk la IE
fakultetet frem en løsning ved å innføre kontrollsamtaler av studenter i etterkant av
eksamenene. Da denne løsningen går hardt ut over enkeltstudenten og undergraver
kvalitetskravet til en eksamen ble løsningen ansett som uegnet av SPÅ høsten 2020.
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Videre er det en utfordring at en rekke eksamener omgjort til digitale har endret
karakterform fra bokstavkarakter til godkjent/ikke godkjent. For opptak flere masterog doktorgradsprogram er det et krav på hvor stor andel av bokstavkarakterer
studenten må ha. For studentene som har vært preget av to semester med
14.01.2021
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varierende grad med godkjent/ikke godkjent, som i flere tilfeller kan ha svært stor
innvirkning på deres utdanningsmuligheter videre. Det er også en utfordring ikke får
bokstavkarakterer, da det kreves en viss andel bokstavkarakterer ved opptak til flere
master-grader utenlands.
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Fra forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, § 73.Gjennomsnittskarakter:
«For å få beregnet gjennomsnittskarakter må studenten ha bestått karakter i emner
ved NTNU på til sammen minst 120 studiepoeng og det må være benyttet
bokstavkarakter i minst 75 % av studiepoengene som inngår.»
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Kravet for å kunne kalkulere gjennomsnittskarakter er derfor 135 studiepoeng med
bokstavkarakter ved en bachelor på 180 stp. Med andre ord vil det være et tak på 6
fag med 7.5 stp.
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Det finnes en rekke vurderingsformer i dag som kan benyttes.
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-
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Mappeinnleveringer kontinuerlig gjennom semestret
Tradisjonell skoleeksamen med ulik grad av hjelpemidler tilgjengelig.
Hjemmeeksamener med ulik grad av hjelpemidler tilgjengelig
Rapportskriving
Gruppeoppgaver
Muntlig eksamen
Mindre tester gjennom hele semesteret.

49
50
51
52

Saksbehandlers vurdering
Saksbehandler mener at studentparlamentet bør diskutere hvilke vurderingsformer som
er gunstig og ugunstig for at studentene får vist hva de kan, beholde bokstavkarakterer,
og forhindre juks uten bruk av kontrollsamtaler.
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Innstilling
Studentparlamentet mener at
• NTNU i Ålesund skal strebe for at vurderingsform på eksamener avgitt våren 2021
skal settes i samarbeid med studentene
• NTNU i Ålesund skal strebe for å avholde flest mulig eksamener med
bokstavkarakter

Møtedato: 14.01.2021
Saksbehandler: Sander Reitan
_______________________________________________________________________
SPÅ-sak 02/21 Stillingsvedlegg til ITVer
_______________________________________________________________________
Forkortelser
NTNU – Norges Teknisk- og Naturvitenskapelige Universitet
ITV – Instituttillitsvalgt
SPÅ – Studentparlamentet
AU – Arbeidsutvalget til studentparlamentet
Vedlegg
- Arbeidsoppgaver uten annen info
- Arbeidsoppgaver med utfyllende info
_______________________________________________________________________
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Bakgrunn for saken
Instituttillitsvalgte velges to ganger i året under studentvalget, separat fra det ordinære
SPÅ-valget. Studentparlamentet reserverer én ITV-plass (med stemmerett) per institutt,
og det er opp til de to ITVene å disponere denne plassen. Det er ikke obligatorisk at ITVer
tar på seg rollen i SPÅ. Da dette vervet ikke tilbys ITVer som har studieby i Trondheim
inngår det ikke i stillingsbeskrivelsen og anses som et tilleggsverv. Tilbakemeldinger fra
ITVer tilsier utilstrekkelig informasjon om ytterligere oppgaver en har som tillitsvalgt i
Ålesund. Da vervet er viktig for det lokale studentdemokratiet anses vervet som en
essensiell del av informasjonen som gis til ITV kandidater og nyvalgte, da i form av et
vedlegg i stillingsbeskrivelsen. Samtaler mellom Studentrådet IV og SPÅ har medført
konklusjonen til at et vedlegg er den mest hensiktsmessige løsningen fordi det betyr at
ITVene får all oppstarts-informasjon samlet, samt at det tidlig blir klart hvilke oppgaver
som legges til en ITV i Ålesund.
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Da ITVer blir valgt under studentvalget, hvor studentrådene er tett knyttet, er det
studentrådene som først får vite hvem som blir de nyvalgte ITVene. Når en ITV velges inn
skal studentrådet gi den informasjonen de trenger for at de kan tre inn i sin rolle. Dette
omfatter i dag ikke deres rolle opp mot SPÅ. Dermed må SPÅ kontakte de relevante
studentrådene for informasjon på hvem som er valgt for å informere om det ansvaret og
rollen ITVene kan ta i studentparlamentet.
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Saksbehandlers vurdering
Saksbehandler har hatt kontakt med Studentrådet IV under utarbeidelsen av
stillingsvedleggene. Studentrådet mener at vedlegget kun skal inneholde nødvendig
informasjon, altså kun oppgavene vervet innebærer. Saksbehandler mener at et vedlegg
med kun oppgaver og uten videre kontekst kan undergrave synergien vervet i SPÅ kan gi
med ITV vervet. Videre mener saksbehandler derfor at vedlegget også skal innebære
kontekst rundt vervet.
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Innstilling
Studentparlamentet mener at
• Studentråd med institutt i Ålesund skal inkludere et vedlegg som forklarer
muligheten for verv i SPÅ
14.01.2021

Gratulerer som nyvalgt ITV og velkommen til Studentparlamentet ved
NTNU i Ålesund!
I studentparlamentet i Ålesund sitter Velges det 6 representanter og 4 vara. I tillegg til disse
representantene er det et reservert sete til en instituttillitsvalgt på hvert institutt. I Ålesund er det to
instituttillitsvalgte per institutt, og de må seg imellom bli enige om hvem som skal sitte som fast
representant, og hvem som skal være stedfortreder. Studentparlamentet foreslår at den som har
sittet lengst er det faste medlemmet dersom annet ikke blir avtalt.
Dette er dine arbeidsoppgaver i SPÅ:
-

-

Lese sakspapirer før hvert møte som lages av arbeidsutvalget til studentparlamentet.
Delta på studentparlamentsmøter (anslagsvis ett i måneden) hvor det diskuteres viktige
avgjørelser som omhandler Campus Ålesund. Herunder forventes det at man tar stilling til
sakene som diskuteres rundt bordet.
Være bindeledd mellom Studentparlamentet og fakultetet/studentrådet med særskilt ansvar
for tilhørende institutt

Du vil få god innføring av dine arbeidsoppgaver, hjelp til å ta opp eventuelle saker dersom det er
behov. Studentparlamentet er en god medspiller dersom man trenger hjelp. Kaffen er alltid klarog
døra er alltid åpen.
Studentparlamentet har 8 møter i året. I tillegg til møtene arrangeres det julebord og kick-off, så
dette er en svært god mulighet til å ha det gøy og få nye venner. Dette er en fantastisk mulighet til å
være sosial med studenter med like interesser på campus. Vervet varer inntil en erstatter er valgt inn
ved neste valg av ITV.
PS: Det er vanlig at det bestilles pizza, brus og kaffe til SPÅ-møtene.

Det understrekes at dette er en frivillig del av vervet ditt som ITV, men at du er sterkt ønsket som et
fullkomment medlem av SPÅ. Instituttillitsvalgtets funkjon i SPÅ er svært viktig for
studentdemokratiet i Ålesund da man har legger opp til representasjon fra alle institutter på likt nivå.
Gi skriftlig beskjed til stedlig leder på alesund@studenttinget.no dersom du ønsker å si fra deg dette
ansvaret.

Velkommen til Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund og gratulerer som nyvalgt ITV.
Dette er dine arbeidsoppgaver hos studentparlamentet:
-

-

Lese sakspapirer før hvert møte som lages av arbeidsutvalget til studentparlamentet.
Delta på studentparlamentsmøter (anslagsvis ett i måneden) hvor det diskuteres viktige
avgjørelser som omhandler Campus Ålesund. Herunder forventes det at man tar stilling til
sakene som diskuteres rundt bordet.
Være bindeledd mellom SPÅ og fakultetet/studentrådet med særskilt ansvar for tilhørende
institutt

Det understrekes at dette er en frivillig del av vervet ditt som ITV, men at du er sterkt ønsket som et
fullkomment medlem av SPÅ. Instituttillitsvalgtets funkjon i SPÅ er svært viktig for
studentdemokratiet i Ålesund da man har legger opp til representasjon fra alle institutter på likt nivå.
Gi skriftlig beskjed til stedlig leder på alesund@studenttinget.no dersom du ønsker å si fra deg dette
ansvaret.

