Silje Kippernes
s-kipp@hotmail.no
Sykepleie, 2. året
Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are you running
for?
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student Representative SPV
= Studieprogramtillitsvalgt / Study Program Student
Representative ITV = Instituttillitsvalgt / Departmental Student
Representative
ITV Institutt for helsevitenskap i Ålesund/ Department of
Health Sciences in Ålesund
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes
stemme/Describe yourself and why YOU should have the
student’s vote.
Jeg er veldig engasjert av meg og blir lett revet med i det jeg gjør. Studentdemokrati synes
jeg er veldig viktig, men også gøy fordi det gir studentene mulighet til å forme egen
studiehverdag. Jeg liker å ha litt oversikt over hvordan ting fungerer, også innenfor
utdanningen. Jeg har allerede vert ITV i en stund nå, og trives i den rollen og det arbeidet
som følger med. Jeg har veldig lyst å fortsette som ITV, for jeg føler meg ikke ferdig i jobben.
Ellers så er jeg en blid jente som liker å ha det gøy og prøve nye ting og treffe nye folk.
I am very commited and get easily torn in what I do.
To me student democracy is very important, but also fun because it gives students the
opportunity to shape their campuslife.
I also like to have an overview of how things work generally, especially within my education.
I have already been an ITV for some time now, and I enjoy the role and work that comes
with it.
I really want to continue as an ITV, because I feel I'm not done.
Otherwise, I'm a lively girl who likes to have fun and try new things and meet new people.
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word
Overentusiastisk/Overenthusiastic
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word
Systemert-kaos/Systemized chaos
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset?
Snakker uten filter/Talk without filter
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset?
At jeg er inkluderende/That I am inclusive

Polina Bravikova
polinakb@stud.ntnu.no
Medisin kull 16, 2. året
Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are you
running for?
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student
Representative SPV = Studieprogramtillitsvalgt / Study
Program Student Representative ITV = Instituttillitsvalgt
/ Departmental Student Representative
ITV Kavliinstitutt for nevrovitenskap /Kavli
Institute for Systems Neuroscience
ITV Institutt for psykisk helse/Department of
Mental Health
ITV Institutt for samfunnsmedisin og
sykepleie/Department of Public Health and Nursing
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/ Describe yourself and why
YOU should have the student’s vote.
Jeg ønsker å stille til ITV for IPH, ettersom jeg har allerede sittet i dette vernet i et år. Jeg har
trivdes utrolig godt med det, lært veldig mye om strukturen på fakultetet og
studentdemokratiet ved FMH. Samtidig har jeg jobbet hardt for å få studentdemokratiet til å
fungere godt på studieretninger (bl.a. vernepleie), som tidligere, før fusjonen, ikke hadde et
fungerende studentdemokrati. Jeg ønsker sterkt å fortsette denne viktige jobben, som jeg
anser som utrolig viktig, og danne kontinuitet for både instituttledelsen og studentene på
insituttet, noe jeg anser som viktig på et nyetablert insitutt. Jeg tror at med kunnskapen jeg
har fått gjennom året i SL og erfaring som KTV, vil være veldig nyttig for både studentene,
ansatte ved instituttet og ikke minst det nye SL, som vil få en erfaren medlem. Derfor stiler
jeg primært til gjenvalg.
I am running for ITV for IPH, as I have already been in this field for a year. I enjoyed it,
learned a lot about the structure of the faculty and student democracy at FMH. At the same
time, I worked hard to get the student democracy to work well at studies (for exsample
sosial education study), which had no functioning student democracy. I strongly wish to
continue this important job, which I consider to be incredibly important, and to provide
continuity for both the leaders and the students at the institute, which I consider important
in a newly established institut. I think that with the knowledge I have gained throughout the
year in SL and experience from being KTV, will be very useful for both students, employees
at the institute and not least the new SL.
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word
Engasjert/Engaged
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word
Inspirerende/Inspiring
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset?

Kravstor?/Demand a lot?
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset?
Målrettet/Goal oriented

Anja Iversdatter Djupesland
anja.djup@live.com
Medisin kull 16, 2. året
Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are you running
for?
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student Representative SPV =
Studieprogramtillitsvalgt / Study Program Student Representative
ITV = Instituttillitsvalgt / Departmental Student Representative
- ITV Institutt for klinisk og molekylær medisin/Department of
Clinical and Molecular Medicine
- Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap/Department
of Neuromedicine and Movement Science
- ITV Institutt for psykisk helse/Department of Mental Health
- ITV Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie/Department of
Public Health and Nursing
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/Describe yourself and why
YOU should have the student’s vote.
Hei,
jeg ønsker å jobbe for at du skal få en bedre studiehverdag og for at du skal føle deg hørt.
Jeg anser meg selv som en ansvarsfull person det er lett å prate med, og jeg håper at jeg i en
eventuell rolle som ITV kan være et godt bindeledd mellom dere, instituttet og studentrådet.
Jeg ønsker å engasjere meg i og fronte de sakene dere synes er viktigst. Blant mine
hjertesaker er god og hyppig kommunikasjon, et bredt og inkluderende miljø på fakultetet,
og en campus som er velfungerende og så grønn som mulig for oss studenter. Jeg håper jeg
får mulighet til å jobbe med noe av dette, og setter derfor utrolig stor pris på en stemme fra
deg:)
I wish to do the best I can do to make your everyday life at school a little better and for your
voices to be heard. I regard myself as a responsible person who its easy to talk with. I hope
that I in a potential position as ITV (departmental student representative) can contribute by
being a communicator of your opinions. Among cases which are close to my heart is
frequent and good communication so that you know what´s going on and making campus as
well-functioning and green as possible. I hope I get the chance to contribute, therefore
I would truly appreciate a vote form you:)
Beskriv deg selv med ett ord/Describre yourself in one word
Løsningsorientert/Solution oriented
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word
Levende/Alive
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset?
Uerfaren/Inexperienced

Hva er din beste egenskap?/What is your best asset?
Jeg har relativt god innsikt i hva som er mine gode og dårlige sider, vet derfor når å ta mye
ansvar, og når å løfte frem andre/I know my good and bad sides relatively well, and
therefore know when to take responsibility and when to let others step up.

Signe Gjerstad
sgjerstad@gmail.com
Medisin 1. året

-

Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are you running
for?
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student Representative SPV =
Studieprogramtillitsvalgt / Study Program Student Representative
ITV = Instituttillitsvalgt / Departmental Student Representative
- ITV Institutt for klinisk og molekylær medisin/Department of
Clinical and Molecular Medicine
- Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap/Department
of Neuromedicine and Movement Science
ITV Institutt for psykisk helse/Department of Mental Health
ITV Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie/Department of Public Health and
Nursing
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk/Department of circulation and medical
imaging

Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/ Describe yourself and why
YOU should have the student’s vote.
Jeg heter Signe, er 20 år gammel går i første klasse på medisin. Jeg tror jeg kan gjøre en god
jobb i Studentrådet fordi jeg setter høye krav til meg selv og liker å gjøre ting ordentlig. Jeg
er spesielt opptatt av at undervisningen skal bli så god som mulig, og at samarbeidet mellom
instituttene skal bli enda bedre. Ellers er jeg veldig åpen for innspill.
Gjennom tidligere verv, som for eksempel ungdomsråd og kommunestyre, har jeg fått
erfaring i å fremme synspunktene til de jeg representerer, og mener dette er noe jeg kan ta
med meg inn i Studentrådet. Jeg er veldig motivert til å være med og bidra til å bedre
studiehverdagen vår på fakultetet!
My name is Signe, I am 20 years old and currently studying medicine on the first year. I think
I can do a good job in the Student Council because I set high standards for myself, and I like
to do things properly. I think it is particularly important to raise the quality of the classes,
and to improve the cooperation between the institutes. Other than that, I am open to any
inputs you may have.
As I have been politically active in youth council and city council, I have gained experience in
promoting the views of those I represent, and I believe this is something I can bring to the
Student Council. I am very motivated for working for a better every day life as students at
the faculty!
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word
Nysgjerrig/Curious
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word
Muligheter/Possibilities
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset?

Utålmodig/Impatient
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset?
Pliktoppfyllende/Dutiful

Edgar Aksel Tandberg
edgartandberg@outlook.com
Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn

and Movement Science

Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are you
running for?
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student
Representative SPV = Studieprogramtillitsvalgt / Study
Program Student Representative ITV = Instituttillitsvalgt
/ Departmental Student Representative
FTV 2
Institutt for nevromedisin og
bevegelsesvitenskap/Department of Neuromedicine

Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/ Describe yourself and why
YOU should have the student’s vote.
Jeg heter Edgar Tandberg, og går 1. året på bachelor i bevegelsesvitenskap. Jeg er
referansestudent i fagene idrettsfysiologi og motorikk, og nestleder i linjeforeningen til
bevegelsesvitenskap, CAF. Jeg vil bidra til variasjon blant de fakultetstillitsvalgte der det er
mange medisinstudenter som er representert, og få fra bevegelsesvitenskap. Jeg vil bidra til
at falultetet for medisin og helsevitenskap skal skape et godt læringsmiljø blant alle
studieretninger, og bekjentskaper på tvers av linjer.
Hello! My name is Edgar Aksel Tandberg, im 19 years old and im studying human movement
science here at Ntnu. I think i will be able to contriubute lots here at the faculty for medicine
amd health sciences, by bringing some diversity to the group, because as of now there are
quite a few members of the board that are from medicine. I will contribute by creating a
positive and inclusive learning environment for students of all studies, and work to turn
campus Øya the best campus here at Ntnu trondheim.
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word
Utadvendt/Outgoing
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word
Læring/Learning
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset?
Utålmodig/Impatient
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset?
Engasjement!/Engagement!

Johanne Eikeland Skage
Johanne.e.skage@gmail.com
Medisin, 1. år

-

Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are you applying
for?
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student Representative SPV =
Studieprogramtillitsvalgt / Study Program Student Representative
ITV = Instituttillitsvalgt / Departmental Student Representative
- FTV2

FTV4
ITV Institutt for klinisk og molekylær medisin/Department of Clinical and Molecular
Medicine
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap/Department of Neuromedicine
and Movement Science
ITV Institutt for psykisk helse/Department of Mental Health
ITV Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie/Department of Public Health and
Nursing
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk/Department of circulation and medical
imaging

Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/Describe yourself and why
YOU should have the student’s vote.
Jeg heter Johanne Eikeland Skage og går første året på medisinstudiet. Mitt ønske er at
utdanningene ved MH-fakultetet skal være så gode som over hodet mulig, og for å få det til
må studentene få ytre sine meninger om studiet. Vi må ta vare på det som fungerer godt, og
kvitte oss med det som ikke fungerer i det hele tatt. Da er det viktig at studentdemokratiet
fungerer som det skal!
Jeg mener at jeg kan gjøre en bra jobb fakultetstillitsvalgt fordi jeg er hardtarbeidende, flink
til å samarbeide og engasjert, i tillegg til at jeg ønsker det beste for fakultetet vårt.
My name is Johanne Eikeland Skage and I’m a first-year medicine student. My wish is that all
the educations the MH-faculty offers should be as good as possible, and to make that
possible it is important that the students have the opportunity to express their meanings
and be heard. We will keep what is working, and get rid of what does not. To do this, it is
important that the student democracy functions properly!
I think I am suited for the job as faculty representative because I am hard working, good at
cooperating and always engaged in my work. I also wish the best for our faculty.
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word
Aktive/Active
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word
Stort/Big

Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset?
At jeg skryter uhemmet av Bergen/That I brag exceedingly about Bergen
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset?
At jeg blir veldig engasjert i alt jeg er med på/That I become very engaged in all that I do

Iril Naustdal
Iriln@stud.ntnu.no
Master in Public Health with specialization in Global Health
Hvilke stillinger stiller du til?
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student Representative SPV =
Studieprogramtillitsvalgt / Study Program Student Representative ITV
= Instituttillitsvalgt / Departmental Student Representative
FTV2
FTV4
ITV Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie/Department of
Public Health and Nursing
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme
jeg er en aktiv og engasjert jente som liker å utfordre meg på det meste. Folk beskriver meg
gjerne som ærlig tillitsfull og imøtekommende. Tidligere har jeg vært klassetillitsvalgt ved
sykepleieutdanningen min. Jeg synes det er viktig å jobbe for en best mulig utdanning for
alle ved NTNU i tanke på studentmiljø.
Beskriv deg selv med ett ord
Analytisk
Beskriv NTNU med ett ord
Profesjonelt
Hva er din dårligste egenskap?
Bestemt
Hva er din beste egenskap?
Engasjert

Mathias Kjersem Heggedal
Mathias_heggedal@hotmail.com
Sykepleie. Går 3. Året, men skriver bachelor høsten 2018
Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are you
running for?
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student
Representative SPV = Studieprogramtillitsvalgt / Study
Program Student Representative ITV = Instituttillitsvalgt /
Departmental Student Representative
- ITV Institutt for helsevitenskap i Gjøvik/Department of
Health Sciences in Gjøvik
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/ Describe yourself and why
YOU should have the student’s vote.
Jeg er en 23 år gammel gutt som går 3 året sykepleie og stortrives. På fritiden driver jeg
aktivt med klatring noe jeg har drevet med i mange år. Nå klatres det mest innendørs med
klatregruppa grad 9 hvor jeg også er styreleder. Jeg klatrer også utendørs når været tillater
det, og er ikke vond å be med ut på tur. Jeg er et utadvent og glad menneske, som liker å
omgås med nye mennesker. Jeg kan prate for meg og vil være en god kandidat til å
representere instituttet for helsevitenskap.
I'm a 23 year old boy who study nurseing 3 year and have a really pleasant time. In my spare
time I do sport climbing, which I have been doing for some years. Now I usualy climb indoore
with Klatregruppa grad 9, where I’m also board leader. I also enjoy outdoore climbing when
the weather allows it, and you never need to ask me twice for a outdoore trip. I'm a
outgoing and happy person, and enjoy meeting new people. I know how to speak for myself
and will be a good candidate to represent the institute for health science.
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word
Engasjer/Engaged
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word?
Mangfoldig/Diversified
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset?
Min dårligste egenskap er at jeg kan være ustrukturert, jeg er klarover det selv og prøver å
jobbe med det./My worst asset is that I can be unorganized. I am aware of this, and try to
work on it.
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset?
Jeg vil si at min beste egenskap er at jeg er en glad og positiv person, noe som smitter over
på andre./I would say my best asset is that I am a happy and positive person, which spreads
to others.

Babette Rynning-Tønnesen
babettert@gmail.com
Bachelor i radiografi, 2. året
Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are you
running for?
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student Representative
SPV = Studieprogramtillitsvalgt / Study Program Student
Representative ITV = Instituttillitsvalgt / Departmental
Student Representative
- ITV Institutt for helsevitenskap i Gjøvik/Department of
Health Sciences in Gjøvik
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/ Describe yourself and why
YOU should have the student’s vote.
Jeg heter Babette Rynning-Tønnesen, 26 år og opprinnelig fra Oslo. Nå går jeg 2. året på
radiografi og er kulltillitsvalgt. Tidligere har jeg studert filmvitenskap ved NTNU i Trondheim,
og har mye erfaring som NTNU-student.
Muligheten studentene har til å påvirke forskjellige aspekter ved sitt studie ved NTNU synes
jeg er helt unik. Derfor ønsker jeg å stille som ITV på IHG for å sørge for at studentene blir
informert om sine rettigheter og muligheter, og på den måten kan fortsette å påvirke sin
egen studietilværelse.
Jeg har hatt flere verv som verneombud og tillitsvalgt ved tidligere arbeidsplasser. Dette er
verv jeg føler meg svært komfortabel i, og jeg synes det er skikkelig moro å drive med! En
prioritering for meg er at studentene skal føle seg trygge og hørt, og jeg mener ITV-vervene
spiller en svært viktig rolle for at det skal være mulig. I tillegg har jeg noe erfaring fra
studentdemokratiet i Trondheim, og jeg mener denne erfaringen kan hjelpe meg til å bli en
god ITV på IHG.
My name is Babette Rynning-Tønnesen, I´m 26 years old and originally from Oslo. Now I’m
taking a bachelor’s degree in radiography and I’m the class representativ for my year.
The opportunity the students at NTNU has to effect the difference aspects of their life as a
student is unike. Therefore I want to run for the position of institute representative at IHG.
This way I can ensure that the students get all the information about their rights and
possibilities so that they can continue to influence their life as a student.
I have had several different positions as safety representative and representative for my
colleagues at previous jobs. I feel really comfortable in these kinds of positions and find
them a lot of fun! An important priority for me is that the students can feel safe and heard
and I think the institute representative plays a sentral role to make this possible. I also have
some experience from the student democracy at NTNU Trondheim and I think this
experience will help me become a good institute representative at IHG.

Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word
Observant/observant
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word?
Nytenkende/Innovative
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset?
Blir distré i stressede situasjoner/Become absent-minded in situations where I am stressed
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset?
Ser andres behov/See the need of others

Rod-al-jay Tugade Jorgio
rajorgio@stud.ntnu.no
Radiografi
Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are you
applying for?
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student
Representative SPV = Studieprogramtillitsvalgt / Study
Program Student Representative ITV =
Instituttillitsvalgt / Departmental Student
Representative
ITV Institutt for helsevitenskap i
Gjøvik/Department of Health Sciences in Gjøvik
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/Describe yourself and why
YOU should have the student’s vote.
Namnet mitt er Rod, 25 år. Kjem frå Årdal i Sogn og Fjordane. Eg har vært tillitsvalt hjå Årdal
VGS, vært lærlingsansvarlig hjå NorSun AS og var med referansegruppe for Radiografi.
Eg er ein sosial, utadvendt, aktiv, omsorgsfull og alltid smilandes person. Eg er flink til å lytte
etter kva studentene/andre har å sei, og sjå andres perspektiv når det kjem forskjellige
meiningar. Eg er lett å bli kjendt med, lojal og likar å jobbe med tverrfaglige arbeid. Eg
brenner for eit godt studentmiljø her på Gjøvik!
My name is Rod, 25 years old. I come from Årdalstangen in Sogn og Fjordane. I’m a second
year student at NTNU Gjøvik, Radiography.
I am a social, outgoing, active, caring person. I'm good listener especially of what the
students and others have to say, and I’ll always see others' perspectives when it comes to
different Opinion. I’m easy to get acquainted, I’m loyal and like working with
interdisciplinary assignments. I’m burning for a good study environment here in Gjøvik!
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word
Utadvendt/Outgoing
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word
Lærerikt/Educative
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset?
For ærlig/Too honest
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset?
Lojal/Loyal

Helene Relevo Uthaug
heleneu@stud.ntnu.no
Fysioterapi, 2. studieår
Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are you applying
for?
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student Representative SPV =
Studieprogramtillitsvalgt / Study Program Student Representative
ITV = Instituttillitsvalgt / Departmental Student Representative
- ITV Institutt for nevromedisin og
bevegelsesvitenskap/Department of Neuromedicine and
Movement Science
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/Describe yourself and why
YOU should have the student’s vote.
Jeg er en sosial og utadvendt jente som ikke er redd for å ta ordet. Har gjennom 3 semester
vært kulltillitsvalgt for FT16. Jeg er løsningsorientert og ser gjerne flere veier til samme mål.
Det er en glede å utrette noe for andre, slik at arbeidet jeg utfører oppleves som
meningsfullt. Jeg er alltid tilgjengelig og lytter til andre folks meninger.
I am a social and extrovert girl who is not afraid to say my opinions out loud. Through three
semesters I’ve been representative for my class in Physical therapy. I am oriented for
solutions and have many ways towards the same goal. It makes me happy to achieve the
greater for a community, so that my work seems meaningful. I am always available and
constantly listen to other’s meanings.
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word
Positiv/Positive
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word
Nyskapende/Innovative
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset?
Utålmodig/Impatient
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset?
Hjelpsom/Helpful

Andreas Nikolai Vårhus
andrenva@stud.ntnu.no
Førsteåret på bachelor i audiologi. I am currently in my first year of
studying audiology.
Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are you applying for?
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student Representative SPV =
Studieprogramtillitsvalgt / Study Program Student Representative ITV
= Instituttillitsvalgt / Departmental Student Representative
ITV Institutt for nevromedisin og
bevegelsesvitenskap/Department of Neuromedicine and Movement
Science
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/Describe yourself and why
YOU should have the student’s vote.
Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg finner det motiverende å kunne påvirke min egen og
andres studiehverdag. Jeg er en person som lett blir engasjert når jeg får ansvar og er ikke
redd for å «si ifra» om det er noe. Jeg stiller til valg som ITV for mitt institutt fordi jeg ønsker
å jobbe tett opp mot de studieretningene som er relevant for min studiehverdag samt at jeg
liker utfordringer!
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word
Uredd
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word
Personformende
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset?
Tidsoptimist
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset?
Evnen til å bli lett engasjert

Camilla Huke
camhuke@gmail.com
Medisin kull 17

-

Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are you applying
for?
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student Representative SPV
= Studieprogramtillitsvalgt / Study Program Student
Representative ITV = Instituttillitsvalgt / Departmental Student
Representative

FTV2
FTV4
ITV Institutt for klinisk og molekylær medisin/Department of Clinical and Molecular
Medicine
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap/Department of Neuromedicine
and Movement Science
ITV Institutt for psykisk helse/Department of Mental Health
ITV Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie/Department of Public Health and
Nursing
ITV Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk/Department of circulation and
medical imaging

Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/Describe yourself and why
YOU should have the student’s vote.
Jeg er ei positiv og engasjert jente fra Haugesund som trives best i et sosialt og aktivt miljø,
og er glad i at det skjer ting i hverdagen. Mine lidenskaper er spesielt dans, hvor jeg tidligere
har drevet med selskapsdans på elite nivå, og reise. Som student er det viktig at
studiehverdagen vår er så bra som mulig, både sosialt og faglig. Dette er noe jeg vil være
med på å gjøre enda bedre enn det er nå. Jeg har tidligere erfaring innenfor verv i elevråd fra
ungdomsskole og videregående. Å ta ansvar og kunne være med å bestemme er noe jeg
trives svært godt med.
I am a positive and engaged girl from Haugesund, who likes to have an active everyday life.
My passions are especially dance and travel. As a student, it is important that our student
life is as good as possible, and this is something I want to be a part of improving. I have
experience from student councils in secondary and high school.
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word
Omsorgsfull/caring
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word
Studentrettet/Student-oriented
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset?
Dårlig på å si nei til ting/Not very good at saying no

Hva er din beste egenskap?/What is your best asset?
Inkluderende/Including

Magnus Nebb
Magnusnebb@gmail.com
Medisin 2. året

-

Hvilke stillinger stiller du til?/What positions are you
applying for?
FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student Representative SPV
= Studieprogramtillitsvalgt / Study Program Student
Representative ITV = Instituttillitsvalgt / Departmental Student
Representative
ITV Institutt for klinisk og molekylær medisin/Department of Clinical and Molecular
Medicine
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap/Department of Neuromedicine
and Movement Science
ITV Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk/Department of circulation and
medical imaging

Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/Describe yourself and why
YOU should have the student’s vote.
Jeg er en ansvarsfull, engasjert og strukturert gutt som går på medisin 2. året. Jeg stiller valg
fordi jeg har lyst til å involvere meg i studentpolitikken og være på å ta avgjørelser som er
viktig for studentenes hverdag. I tillegg syntes jeg det er en fin mulighet til å lære mer om
NTNU og fakultetets drift og oppbygning. Jeg egner meg godt til SL ettersom jeg er en
omgjengelig gutt som det er lett å ta kontakt med, dersom det er noe de ønsker å ta opp.
I am a responsible, dedicated and structured person who attends medicine 2. Year. I am
running for election because I want to engage in student politics and take decisions which
are important for the students. Furthermore i think it is a nice opportunity to learn more
about the structure of NTNU and the faculty. I think I am very well suited for SL, as I am
sociable person who is easy to get in touch with, if there is something they wish to change
concerning their studies
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word
Arbeidssom/Hardworking
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word
Nyskapende/Innovative
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset?
Impatient

