Hei alle nye KTVer og velkommen skal dere være til studentrådet!
Takk for at du har tatt på deg ansvaret å være KTV for kullet/klassen din. Rollen
din i studentdemokratiet er helt essensiell for å få kontakt med studentmassen
slik at studiene på MH-fakultetet kan bli så bra som mulig. I begynnelsen kan det
virke noe overveldende og uoversiktlig å være KTV, derfor har vi samlet litt
informasjon her som vi håper kan være til hjelp.
Hvordan er studentrådet oppbygd?
I studentrådet har vi tillitsvalgte som sitter i møter med ansatte på fakultetet, og
vi har påvirkning på alle nivåer. Du som KTV har ansvar for ditt kull og for å ta
opp utfordringer som oppstår for kullet. KTV for medisin sitter i møter med
semesterkoordinator som har ansvar for semesteret. KTVer for master- og
bachelorstudiene sitter i studieprogramrådet, der det respektive
studieprogrammet blir diskutert.
Alle KTVer sitter også i møter med en representant fra studentrådet (SR). KTV
for bachelorstudiene møter med den som er insitututtillitsvalgt (ITV) for sitt
institutt, medisin-KTVene sitter i møter med studieprogramtillitsvalgt (SPV) for
medisin og KTVene for masterstudiene sitter i møter med SPV for master. Der
kan du kan ta opp mer overordnede problemer, eller ting som ikke blir løst på
lavere nivå. På medisinstudiet er det SPVen som sitter i studieprogramrådet.
SPVen kan i sin tur ta opp problemer resten av SL og det kan evt tas viderer
oppover i fakultetet.
Du som KTV er dermed bindeleddet mellom studentene og studentrådet,
programrådet (master og bachelor)/semesterledelsen (medisin) og fakultetet.
Hvilke oppgaver har en KTV?
En viktig rolle i starten av første semester er å opprette en facebookgruppe for
kullet. På den måten er det enkelt for deg å kommunisere med medstudenter, og
få med saker som kan tas med videre og løses.
KTV på medisinstudiet:
Har ansvar for å lede kullets time. Her er det opp til dere hva dere ønsker å ta
opp. Det kan være ting som sosiale aktiviteter, tilbakemelding til undervisning
etc. Ansvaret for å organisere klinikker ligger også på KTVen.
Kommunikasjon med undervisere på vegne av kullet skjer gjennom KTVen. Hvis
studentene har tilbakemelding til undervisning eller opplever problemer
tilstreber vi å løse de på et så ”lav nivå som mulig”. Det er derfor å foretrekke å
kontakte personen/foreleseren det gjelder før man tar det videre til

semesterledelsen eller SR. Men husk på at det er alle studenters ansvar å melde
ifra om småting som mikrofoner som er ødelagt osv – ikke føl at du har ansvar
for å ordne opp i alt kullet kommer med!
Videre er KTVen en del av referansegruppen som møter med semesterledelsen
og gir tilbakemelding på undervisningen. Da KTVen har et ansvar for å gi
tilbakemelding på vegne av hele kullet er det derfor lurt å gi studentene mulighet
til å komme med innspill f.eks på kullets time, via facebook eller mail.
KTV for master- og bachelorstudiene:
Din oppgave er å være tilgjengelig for dine medstudenter og ta med saker fra
dem enten til studieprogramrådet (dersom det er konkrete saker som gjelder for
eksempel oppbygningen av studiet) eller til møter med ITV/SPV. Saker som
angår konkrete fag og undervisere er ikke din oppgave, dette er det
referansegruppene som skal ta seg av. I motsetning til medisinstudiet, sitter ikke
(nødvendigvis) KTV for master/bachelor i referansegrupper.
I hvilke fora sitter KTVen?
- Referansegruppemøter sammen med en gruppe studenter fra kullet og
semesterledelsen (kun medisin)
- KTV-møter med SPV/ITV
- Allmøter arrangert av SR
- Studieprogramrådet (master og bachelor)
Hvem kan du kontakte?
- SPV/ITV finner du oppdatert på våre nettsider: mh.studentrad.no
- Hvert studieprogram har en studiekonsulent som kan svare på de fleste
spørsmål. Her finner du studiekonsulenten til ditt program.
- Til master/bachelor: her finner dere litt om programrådene, og de som
sitter der. Dere må ta kontakt dersom dere ikke blir invitert til møter.
- På siden til NTNU Campusservice kan du melde inn feil/mangler i
klasserom etc. Dette kan du få spørsmål om fra medstudenter. Det er ikke
ditt ansvar å melde inn, men du kan sende dem videre til denne siden.
Hva forventes av deg?
Vi i SR forventer at du møter på de møtene du blir innkalt til, og gjør en innsats
for å få med deg saker fra kullet. Vi forventer også at du er tilgjengelig sjekker
mail jevnlig og holder kontakten med oss.
Dersom du lurer på noe, må du ikke nøle med å ta kontakt med oss i SR. Ingen
problemer er for små og ingen spørsmål er dumme ☺

