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           GRATULERER!
Gratulerer med valget!
Gratulerer til deg som er tillitsvalgt. Du har nå fått tillit fra dine medstu-
denter til å representere dem, og være deres stemme på studiet. Dette 
er en tillit du skal omfavne for bak din stemme ligger det både støtte og 
kunnskap fra dine medstudenter, om hva som skal til for å skape et bedre 
læringsmiljø. Du har fått en stemme universitetet i Agder er avhengig av 
for å kunne utvikle seg i riktig retning, og en stemme de vil høre på så 
lenge du tør å bruke den. Jeg oppfordrer deg derfor til å være en aktiv til-
litsvalgt, vis dine medstudenter at du tar dem på alvor og bruk din stem-
me til både ris og ros. Lykke til i arbeidet, jeg heier på deg!
 
Benedicte Nordlie // Leder i STA

Kjære tillitsvalgte studenter på UiA
Gratulerer med vervet og tusen takk for at dere tar på dere oppgaven. Det er 
svært viktig for UiA at vi har engasjerte studenter. Som tillitsvalgt represen-
terer du hver eneste enkeltstudent og vi trenger å høre studentstemmen i 
saker som gjelder dine studieprogram. Slik er dere tillitsvalgte en del av UiAs 
kvalitetssystem. Ved å engasjere deg får du ikke bare en mer spennende stu-
dietid, men engasjement i studietiden er også noe fremtidige arbeidsgivere 
vil tillegge vekt.

Sunniva Whittaker // Rektor, UiA

Du er studentenes viktigste ressurs!
Gratulerer med tilliten fra dine medstudenter. Du har nå ansvar for å repre-
sentere klassen i møte med universitet og studentorganisasjonen i Agder 
(STA). Den oppgaven du nå har fått tildelt er viktig, fordi det er kun dere 
studenter som vet akkurat hvordan dere har det, og hva dere trenger. Som 
læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STA er jeg din kontaktperson, og jeg gleder 
med til å samarbeide med deg. Takk for at du stilte, og masse lykke til det 
kommende året!  

Bendik Hagen // Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STA
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HVA ER EN TILLITSVALGT?
  

   «En  tillitsvalgt  er  en  valgt  person  som       
har  oppnådd  tilliten  fra  sine  medstudenter  på             

Universitetet  i  Agder  (UiA)  til  å  representere  dem  
i  prosesser,  møter  og  samlinger  hvor studentenes  

stemme  skal  løftes  frem (...)”. 

 

Ditt studiekull velger en tillitsvalgt i løpet av en 
forelesning, i begynnelsen av semesteret.  
Tillitsvalgt skal velges hvert år.

Definert av Studentparlamentet til STA,  
21.02.2018.
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Et spennende sosialt nettverk!
Gjennom å være tillitsvalgt knytter man kontakter på tvers av fag, og man kan 
opparbeide seg et nettverk som man kan dra ulike fordeler av.

Verdifull erfaring med å jobbe med mennesker!
Man lærer hvordan man går frem i saker, hvordan man snakker med
autoritetspersoner og hvordan man kan løse problemer på best mulig måte.

En attest som styrker CVen din!
Når man har sittet en periode som tillitsvalgt kan man få bekreftelse på vervet, 
som senere kan brukes i sammenheng med jobbsøknader.

Muligheten til å bestemme utviklingen på universitetet!
Som tillitsvalgt jobber man aktivt for sin egen og medstudenters studiesituasjon.

10 ekstra studiepoeng gjennom ORG-123!
Kun tillitsvalgte får den unike muligheten til å opptjene seg 10 ekstra studiepo-
eng det året du bærer tillitsvalgtvervet. Emnet som tar for seg medvirkning og 
ledelse i kunnskapsorganisasjoner legges utenfor timeplanen, slik at du får gjen-
nomført uten emnekræsj!

Og ikke glem ... Det er gøy å være tillitsvalgt!
Man treffer mange nye og engasjerte mennesker som jobber for det samme, 
nemlig å bedre studentenes vilkår og studiesituasjon på universitetet. Man får 
være med på aktiviteter og arrangementer som kun er for de tillitsvalgte!

SOM TILLITSVALGT FÅR DU...
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          KVALITETSSYSTEMET
Kvalitetssystemet skal bidra til å synliggjøre god kvalitet og avdekke sviktende kvalitet. 
Det skal også bidra til en kontinuerlig kvalitetsforbedring i emner og studiepro-
gram. I henhold til kvalitetssystemet skal det gjennomføres evalueringer av teo-
riemner, praksisemner, utvekslingsopphold og studieprogram.

Din rolle som tillitsvalgt er essensiell for gjennomføring av kvalitetsarbeid i samar-
beid med emneansvarlige og studieprogramleder.  
Gjennomføring av student -evalueringer er en av dine viktigste oppgaver 
som tillitsvalgt.

Det er du som informerer dine medstudenter om når evalueringen skal foregå og 
oppfordrer dem til å delta aktivt i evalueringen.

Evaluering av emner:
Det skal gjennomføres minst én studentevaluering per emne hver gang emnet 
tilbys. Det er du og studieprogramleder som fastsetter evalueringsform og tids-
punkt. Evalueringen  gjennomføres vanligvis som en midtveisevaluering i begyn-
nelsen av oktober (uke 41) og begynnelsen av mars (uke 10).
Evalueringsformer du kan velge:
- Plenumsamtale med studentene i emnet eller digital spørreundersøkelse(spørre-
skjema i Canvas). Etterpå har du en samtale med emneansvarlig om svar/innspill 
som kom frem.
- Kun samtale mellom deg og emneansvarlig. 
- Samtale mellom deg og studieprogramleder.
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    - OG DEG SOM TILLITSVALGT
 
Gruppen skal evaluere læringsutbytte, arbeidsform, vurderingsform, arbeidsom-
fang og læringsmiljø. Det foreligger sjekkliste og spørreskjema for emneevalue-
ring. Husk å dokumenter/oppsummere i et referat uansett evalueringsform. Refera-
tet lastes opp i Canvas.

 
Evaluering av praksis:
Det skal gjennomføres minst én evaluering per praksisperiode. Du og studiepro-
gramleder/studieleder fastsetter evalueringsform, og om det skal være midtveis- 
eller sluttevaluering. 
Her skal dere evaluere læringsutbytte, sammenheng mellom teori og praksis, til-
rettelegging, og oppfølgning og veiledning fra praksissted og UiA. Det foreligger 
sjekkliste for studentevaluering av praksis.
Forslag til endringer tas med videre og legges frem i faglærermøte (møte mellom 
studieprogramleder og emneansvarlige) og i studieråd hvor studenttillitsvalgte 
deltar.
 
Evaluering av studieprogram:
Evaluering av studiet ditt gjennomføres i studierådet og gjelder alle gradsgivende 
studieprogram, slik som bachelor og master. Dette skjer hvert studieår, normalt i 
høstsemesteret. Dere evaluerer helheten og sammenheng i programmet, relevans, 
læringsutbytte, undervisningsform, vurderingsform, arbeidsomfang, og lærings-
miljø.
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OPPGAVER OG RETTIGHETER
 
Dine oppgaver:
·  Du som tillitsvalgt har ansvaret for 
   å gjennomføre studentevalueringer.
·  Du har ansvaret for å ta opp saker på 
   vegne av ditt kull/emne.
·  Du har ansvaret for å videreformidle 
   informasjon som blir gitt til deg.
·  Tillitsvalgte sitter i studieråd som
   skal bidra til utvikling av  
   studieprogrammet og studentenes  
   læringsmiljø.
·  I tillegg til tillitsvalgtkurs vil du også  
   delta på tillitsvalgtsamlinger én gang per  
   semester.

Dine rettigheter:
· I møte med de ansatte har du rett på å bli behandlet som en tillitsvalgt i             
  saker som tas opp på vegne av studentene. Dette betyr at det skal skilles   
  mellom person og verv, og at du skal kunne ta opp vanskelige saker uten                     
  at det skal gå utover deg som student.
· Du har krav på gyldig fritak fra undervisning og praksis for å drive arbeid   
  som tillitsvalgt.
· Det er ikke meningen at du som tillitsvalgt skal ta alle fellesoppgaver for           
  kullet/emnet.
· Du får en attest etter endt tillitsvalgtperiode fra fakultetet/avdelingen. 8



              DINE VERKTØY
Det finnes en rekke dokumenter som legger rammer for studiehverdagen. Som til-
litsvalgt kan det være lurt å ha kunnskap om noen av disse:
 
Studieplanen/Fagplanen er det dokumentet som sier hvordan et studie eller et 
emne skal utformes. Studieplanen skal si noe om hvor mange studiepoeng endt 
studie gir, hvilken grad man oppnår, om det undervises på heltid/deltid og hvilket 
språk det undervises på. 
Universitets- og høyskoleloven legger rammene for alt som skjer på universiteter 
og høyskoler. Her finner du blant annet studentenes rettigheter og plikter. 
Instituttleder/ Studieleder har ansvaret for kontakten med studenttillitsvalgte på 
fakultetene. På lærerutdanningen heter denne personen studieleder.
Denne personen er din kontaktperson som kan hjelpe deg med saker og spørsmål 
du måtte ha i din rolle som tillitsvalgt.

Studentombudet er en nøytral bistandsperson med juridisk kompetanse. Studen-
tombudet skal hjelpe studenter med å finne løsninger på de problemene som kan 
oppstå. Studentombudet kan derfor være en ressursperson for deg som tillitsvalgt.

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STA er din kontaktperson i studentorganisasjo-
nen. Du kan kontakte oss på stalaringsmiljo@uia.no eller sta@uia.no om du har 
noen spørsmål rundt din tillitsvalgtsrolle og oppgaver.
 
Si ifra er et system UiA har på sine nettsider der man kan varsle fra om noe ikke er 
som det skal. Blant annet feil og mangler på forelesningsrom, dårlig utdanningskva-
litet eller læringsmiljø. Du kan også varsle om mobbing og seksuell trakassering. Du 
kan varsle selv eller på vegne av andre. 9



                 TIPS TIL DEG!      

Husk å dokumenter dine 
saker!
Ta vare på e-post og andre 
dokument fra involverte i 
saken. Dette gjør det lette-
re om man skal legge frem 
saken for noen eller om man 
må ta saken videre.

Løs alltid en sak på lavest 
mulig nivå.
Ta kontakt med fagansvarlig 
først. Dersom det kommer 
opp saker av viktig betyd-
ning for mange studenter i 
kullet/på enkeltemnet, kan 
tillitsvalgte sende saken 
videre til STA. Her er også 
læringsmiljøpolitisk ansvar-
lig en god ressurs med tanke 
på råd, veiledning og prak-
tisk informasjon.

Er det representativt?
Når du gjennomfører en 
studentevaluering eller tar 
opp en sak på vegne av kul-
let ditt/dine medstudenter i 
emnet er det viktig å tenke 
over om dette gjelder hele 
gruppa, et mindretall eller 
en enkeltperson. En emne-
evaluering må for eksempel 
være representativ, altså at 
flertallets mening på studiet 
blir lagt frem.

Bruk TV-nettverket.
Nettverket av tillitsvalgte kan 
være til stor hjelp og støtte. Vi 
har en egen gruppe på face-
book med navnet “Tillitsvalg-
te Universitetet i Agder”, der 
man kan dele tips og erfarin-
ger med hverandre. 

Husk! Som tillitsvalgt er du 
aldri alene om oppgavene.
Dine ressurspersoner og ditt 
tillitsvalgtnettverk er her for 
å hjelpe deg.

Meld deg opp i emnet 
ORG123 som kun er for 
deg som tillitsvalgt.
I emnet lærer du mer om 
din rolle som tillitsvalgt. 
Du lærer også hvordan ar-
beidslivsmodellen i Norge 
er, og om ledelse i private 
og offentlig kunskapsor-
ganisasjoner.
Påmelding fra 14.sep-
tember til 30.september. 

I hvilken rekkefølge søker jeg assistanse når en student har tatt 
kontakt med meg som tillitsvalgt? 
 
1. Faglærer, emneansvarlig eller studiekoordiantor. 
2. Instituttleder/ Studieleder. 
3. STA læringsmiljøpolitisk ansvarlig. 
4. Fakultetsdirektør/ Dekan.
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                HVA ER STA ?
STA står for «Studentorganisasjonen i Agder» og vi jobber med studentenes faglige, sosiale, 
økonomiske og velferdsmessige interesser.  Vi er en interesseorganisasjon av og for studenter. 
STA har stor påvirkningskraft i studentsaker som behandles både lokalt og nasjonalt. STA er en 
paraplyorganisasjon for over 60 studentaktiviteter ved UiA.

Du finner oss i bygg 24 på campus Kristiansand og i andre etasje i Bluebox på campus Grim-
stad.

STA har et styre som består av fem studenter. Styret blir valgt hver vår på valgforsamlingen til 
Studentparlamentet. De fem styrevervene er; leder, nestleder, fagpolitisk ansvarlig, læringsmil-
jøpolitisk ansvarlig, og kommunikasjonsansvarlig. Disse jobber for studentenes interesser som 
Studentparlamentet vedtar politikk på. I tillegg har STA en fast ansatt organisasjonskonsulent. 

STA og deg som tillitsvalgt. Du er talerøret mellom ditt studie og STA, og du kan være med å 
påvirke hva STA skal jobbe med. Selv om fakultetet har ansvar for sine tillitsvalgte, kan lærings-
miljøpolitisk ansvarlig i STA hjelpe deg hvis det oppstår en utfordrende situasjon som ikke kan 
løses på fakultetsnivå. Studentparlamentet er universitetets øverste studentorgan, og repre-
senterer alle studenter ved UiA. 
 
Hvorfor er du viktig for STA?
Du som tillitsvalgt er viktig for STA fordi du er vårt bindeledd mellom oss og enkeltstudenten. 
En viktig oppgave du har er informasjonsspredning om ulike verv som dine medstudenter kan 
stille til, og fortelle de hvor viktig det er at vi studenter er representert i de ulike råd, styrer og 
utvalgene (RSU).  Finn informasjon om RSU på www.stastudent.no.
 
Still til valg! Du som student på UiA kan stille til valg både til Studentparlamentet, fakultets-
styret, avdelingsstyret og til RSU. Stiller du til valg til Studentparlamentet og fakultetsstyret kan 
alle studenter på ditt fakultet/avdeling stemme på deg. Når du stiller til RSU er det Studentpar-
lamentet som stemmer på deg. 11



     AKADEMISK KALENDER
                    2019-2020
HØST 2019
01/09: Frist for valg av tillitsvalgt og frist for å semesterregistrer seg, oppmelding til  
eksamen for høstsemesteret.
09/09: Frist for tillitsvalgte og registrere seg på Innsia.
18/09 Tillitsvalgtkurs i Kristiansand.
19/09 Tillitsvalgtkurs i Grimstad.
Oktober: Hovedperiode for TV-samlinger.
07/10-11/10: Hovedperiode for midtveisevaluering av emner.
25/11-20/12: Hovedperiode for ordinær eksamen.
10/12: Studentweb åpner for vårsemesteret. 
15/12: Timeplaner for vårsemesteret 2019 publiseres.
 
VÅR 2020
06/01: Semesterstart
01/02: Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen
20/02: Frist for å registrer nye tillitsvalgte for vårsemesteret.
02/03-06/03: Hovedperiode for midtveisevaluering av emner.
April: Hovedperiode for TV-samlinger.
April: Valg til Studentparlamentet og fakultetsstyret.
06/04-14/04: Påskeferie.
Mai: Valgforsamling til RSU.
04/05-29/05: Hovedperiode for ordinær eksamen.
10/06: Studentweb åpner for høstsemesteret.
15/06: Timeplaner for høstsemesteret 2020 publiseres.

Det skal normalt ikke være undervisning på onsdager fra kl. 14.00-16.00. 12



    KONTAKTINFORMASJON

stastudent.no Studentorganisa-
sjonen i Agder

Informasjon om 
STA, tillitsvalgte, 
studentaktivite-
ter og Student-
parlamentet.

uia.no Universitetet i 
Agder

Alt man trenger 
å vite om UiA og 
lenker til stu-
dentsider.

sia.no Studentsamskip-
naden i Agder

Informasjon om 
alle avdelingene 
i SiA.

student.no Norsk student-
organisasjon

Nasjonal stu-
dentpolitikk

LEDER
Benedicte Nordlie
Telefon: 38142175
Mobil: 95109286
E-post: staleder@uia.no
NESTLEDER
Olea M. Norset
Mobil: 94899205
E-post: stanestleder@uia.no
FAGPOLITISK ANSVARLIG
Sindre Nikolai Andersen
Mobil: 45861345 
E-post: stafag@uia.no
LÆRINGSMILJØPOLITISK ANSVARLIG
Bendik Hagen
Mobil: 99403181
E-post: stalaringsmiljo@uia.no
KOMMUNIKASJONSANSVARLIG
Adam Tzur
Mobil: 45880676
E-post: stakommunikasjon@uia.no
ORGANISASJONSKONSULENT
Irene Bredal
Telefon: 38142010
E-post: sta@uia.no
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