NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap

Studentrådet IV

Stillingsinstruks for instituttillitsvalgt ved IV
Formålet med tillitsvalgt (ITV): ITV skal ivareta studentenes interesser og arbeide
tett på studentråd, studieprogramråd og instituttråd.
Myndighet: ITV er valgt av studentene ved studieprogrammet, og representerer
sine studenter i studieprogramrådet og instituttledermøte ved bestemte institutt
etter avtale med instituttledere.
Honorar: Vervet som ITV honoreres med 80 timer pr. semester og lønnes fra
fakultetet.
Merkantile ressurser:
●
●
●

ITV skal ha tilgang til tilfredstillende kontorfasiliteter.
ITV skal ha tilgang på sekretærressurser i mindre omfang.
ITV skal motta tilstrekkelig hjelp av Studenttinget i saker som går utover egen stilling

Arbeidsoppgaver:
Kontakt med studentdemokratiet:
ITV skal ha løpende dialog med andre tillitsvalgte for å sørge for at man er oppdatert
og kan ta overveide beslutninger på vegne av alle studentene man skal
representere.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ITV skal arrangere møter med KTVer (anslagsvis ett i måneden).
ITV skal møte på studentrådsmøtene (annenhver uke).
ITV skal holde innlegg på linjeforening (eller lignende) sitt allmøte hvert semester.
ITV bør møte på noen av Studenttingets møter.
ITV skal delta på seminarer som blir holdt i regi av Studentrådet.
ITV skal delta på kurs holdt av FTVer og STi for å øke sin kompetanse.
ITV skal være synlig for alle studenter på institutt og program.
Før ITV slutter, skal han/hun skrive et erfaringsskriv fra året som har gått.
Avtroppende ITV må sørge for forsvarlig overlapp og opplæring av ny ITV.
Avtroppende ITV skal informere berørte parter om ny tillitsvalgt.

Kontakt med studieprogrammet og institutt:
●
●

Delta på møtene i Studieprogramutvalget/rådet.
Delta på møter med instituttledelse

Kunnskapsmål:
●
●
●

Avvikssystemet til NTNU
Kvalitetssystemet til NTNU
Skal oppsøke informasjon om blant annet økonomi og årshjul.

Ikrafttredelse: Instruksen trer i kraft fra den tid Allmøte bestemmer.
Sist endret: 01.11.18
Endringer: Endringer av stillingsinstruksen vedtas med simpelt flertall på Allmøtet.

