Stillingsinstruks for kulltillitsvalgt medisin
FORKORTELSER
MH: Fakultet for medisin og helsevitenskap
SR: Studentrådet
SPV: Studieprogramtillitsvalgt
KTV: Kulltillitsvalgt

MYNDIGHET
Minst to sidestilte KTV’er velges blant hvert kull for å representere studentene i sitt kull. Der annet antall
egner seg kan SPV gi dispensasjon til dette. KTV’ene har ansvaret for at det velges ny KTV ved behov. Hvis
en KTV slutter på studiet, er gjenstående KTV ansvarlig for å arrangere nytt valg. Valgt KTV melder seg
umiddelbart til aktuell SPV, hvem dette er kan man finne ut av på SR hjemmesider under «tillitsvalgte i
Studentrådet».

ARBEIDSOPPGAVER
•

•
•

•

•

•

•

KTV medisin skal være et bindeledd mellom studentene i kullet og
o SR
o Studieprogramrådet
KTV medisin skal jobbe for å være synlig og tilgjengelig for studentene i sitt kull blant annet ved å
arrangere «kullets time» jevnlig og ved behov.
KTV medisin har ansvar for å sørge for at studentene får undervisning av god kvalitet ved
o Å videreformidle tilbakemeldinger fra studentene
o Å lede «kullets time»
o Å være en del av referansegruppen, med ansvar for å skrive semester evalueringene
o Å organisere arbeidet rundt timene merket «klinikk» i timeplanen
o Å organisere/sørge for gruppeinndelinger ved behov
o Å bidra til et godt og inkluderende miljø i kullet, for eksempel ved å opprette en
initiativgruppe etc.
KTV medisin skal delta og fremme kullets meninger ved
o Referansegruppemøter
o KTV-møter
o Relevante allmøter
KTV medisin har møteplikt på møtene med SPV, og skal sørge for at sitt kull er representert på
hvert møte. For å få godkjent KTV periode med attest fra Studentrådet MH stilles det krav om
oppmøte på minst 2 av semesterets møter.
KTV medisin skal opplyse og sørge for at det blir sendt ut adekvat informasjon til studentene om
o Skikkethetsnemda
o Kvalitetssystem for utdanning
o Avvikssystemet
KTV medisin skal etterstrebe promotering av
o Studentdeltakelse i studentdemokratiet som f.eks ved allmøte og valg.
o Ansettelsesprosesser

IKRAFTTREDELSE
Instruksen trer i kraft 10. mars 2021.

ENDRINGER
Endringer av stillingsinstruksen blir vedtatt under allmøte til SR MH, det høyeste organ for studentene ved
fakultet for medisin og helsevitenskap. SR MH kan gjøre redaksjonelle endringer på instruks ved behov.

