
 

 

Instruks for instituttillitsvalgt (ITV) 
Vedtatt på Studentrådsmøte 5. November 2019 
 
 ● ITV skal være bindeledd mellom student, institutt og Studentrådet IE  
 ● ITV skal jobbe for å 
  ● Ivareta studentes interesser 
  ● Oppnå et godt læringsmiljø 
  ● Sikre god informasjonsflyt fra institutt til student 
  ● Aktivt innhente informasjon (fra KTV og studentene) ved høringer i Studentrådet 
  ● Synliggjøre Studentrådet 
 ● ITV skal være studentenes representant ved 
  ● Studentrådsmøter, Dialogmøter, Semestermøter, Instituttmøter, 
     (Instituttstyre/utvidet ledergruppe/instituttråd) Ansettelsesmøter,    
     Prøveforelesninger, og andre møter der det er relevant 
  ● Møte på samlinger arrangert av instituttet 
  ● Møte på Allmøte, samt informere klassen om dette 
  ● Ta initiativ til at saker som angår klassen internt blir tatt videre, enten dette er  
      rettet mot faglærer eller klassen i sin helhet 
 ● ITV skal ha kjennskap til 
  ● Avvikssystemet på NTNU 
  ● Kvalitetssikringssystemet på NTNU 
  ● Hva som foregår på instituttet (f.eks økonomi) 
 ● ITV skal ha en koordinerende rolle ovenfor KTVer på sitt institutt, 
    og sørge for at alle klassetrinn ved alle studieprogram har en KTV 
 ● ITV skal sørge for at KTVer blir valgt inn på en ansvarlig, demokratisk måte, 
    dersom det skulle være mer enn en kandidat 
 ● ITV skal gjennomføre gjenvalg av KTV ved behov 
 ● ITV skal synliggjøre seg selv blant studentene og fungere som en 
    kontaktperson ved å henvise videre 
 ● ITV skal promotere sin stilling ved nytt valg og sørge for en 
    god erfaringsoverføring til sine overtakere 
 ● ITV skal bidra til å gjøre kontoret tilgjengelig og synlig 
 
 
Myndighet 
ITV er valgt av studentene ved instituttet i henhold til gjeldende valgreglement og representerer 
studentene ved instituttet utenfor allmøtene 
 
Godtgjørelse 
ITV får godtgjørelse av institutt i henhold til avtale mellom Studenttinget og NTNU Ikrafttredelse 
Instruksen trer i kraft fra 21. august 2017 
 
Endringer 
Endringer i stillingsinstruksen blir vedtatt med 2/3 flertall på Studentrådsmøte 


