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GRATULERER!
Gratulerer som tillitsvalgt!

Du har påtatt deg et av de viktigste vervene ved UiA. Du er nå både
kontaktperson og talerør for dine medstudenter. Dette året er det din
oppgave å bruke studentstemmen din i møte med forelesere og emneansvarlige. Gjennom din stemme, kan du være med på å forme UiA til det
universitet du og dine medstudenter vil at det skal være. Vær stolt av din
nye rolle, og nøl ikke med å si ifra om studenter opplever urett. Du finner
sikkert dine egne måter å løse ulike oppgaver på, men du skal vite at vi i
STA-styret er her for å hjelpe deg – det er bare å ta kontakt. Masse lykke til
i din nye rolle.

Kristian Fredrik Meyer Ødegård // Leder i STA
Kjære tillitsvalgte studenter på UiA

Tusen takk for at du har påtatt deg å stille som tillitsvalgt på ditt studieprogram. Her på UiA ser vi på studentene våre som partnere i et kunnskapsfellesskap. Derfor er studentenes mening om studiene viktig for oss. På vegne
av dine medstudenter skal du ha dialog med faglærerne dine og diskutere
hva dere synes er bra, og hva dere eventuelt ser som forbedringsmuligheter.
Vi har alle et felles mål om at studentene skal både trives og lære mest og
best mulig. Som bindeledd mellom faglærerne og dine medstudenter spiller
du en nøkkelrolle i å gjøre UiA et givende sted å være!
Sunniva Whittaker // Rektor, UiA

Gratulerer med dine medstudenters tillit!

Kjære tillitsvalgt. Du er nå en av de viktigste bitene i det store puslespillet
som vi kaller demokratiet. Som tillitsvalgt har du oppnådd tillit fra dine
medstudenter, og de stoler nå på deg og din ekspertise. Du er ingen ekspert,
sier du? Selvsagt er du det! Vi studenter er eksperter på å være studenter, og
det er bare vi som vet hvordan vi har det og hva vi trenger. Oppgaven din er
utrolig viktig for universitetet vårt, men frykt ei, vi i STA står parat for å hjelpe. Som læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STA, er jeg din kontaktperson. Jeg
gleder meg til å samarbeide med deg. Takk for ditt engasjement og lykke til
med vervet ditt!
Katrine Bryggeså Øydna // 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 (...)”.
Definert av Studentparlamentet til STA,
21.02.2018.

Ditt studiekull velger tillitsvalgte i begynnelsen
av høstsemesteret.
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Som tillitsvalgt får du...
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 studiepoeng det året du bærer tillitsvalgtvervet. Emnet som tar for seg medvirkning og
ledelse i kunnskapsorganisasjoner legges utenfor timeplanen, slik at du får gjennomført 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!
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Studiekvalitet – og deg som
tillitsvalgt
Kvalitetetssystemet ved UiA skal bidra til en kontinuerlig kvalitetsforbedring av emner
og studieprogram. Studenttillitsvalgte har en viktig rolle i dette arbeidet.
Din rolle
I din rolle som studenttillitsvalgt er det viktig med godt samarbeid med medstudentene, studieprogramleder og emneansvarlige.
Som studenttillitsvalgt skal du:
•
være et bindeledd mellom medstudenter, universitetet og STA
•
innhente studentenes synspunkter
•
dele relevant informasjon med studentene
•
sammen med emneansvarlig fastsette evalueringsform og tidspunkt for evaluering
•
delta i studieråd og andre arenaer for kvalitetsarbeid
•
informere om evalueringer og oppfordre studentene til å delta.
Emneevaluering
Det skal gjennomføres emneevaluering hver gang et emne gjennomføres.
Sammen med emneansvarlig fastsetter dere evalueringsform og tidspunkt for
evaluering. Normalt gjennomføres evaluering som midtveisevaluering i begynnelsen av oktober (uke 41) og i begynnelsen av mars (uke 10). Normalt benyttes én av
følgende evalueringsformer:
•
Plenumssamtale mellom studenttillitsvalgt og studentene med påfølgende
dialog mellom emneansvarlig og studenttillitsvalgt
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•
Digital evaluering med påfølgende dialog mellom emneansvarlig og studenttillitsvalgt
•
Dialog mellom emneansvarlig og studenttillitsvalgt
Hovedfokuset skal være på læringsutbytte, arbeids- og vurderingsformer, arbeidsomfang for studentene og læringsmiljø. Det er utarbeidet sjekkliste for plenumssamtale og spørreskjema for digital evaluering.
Som studenttillitsvalgt skal du også skrive referat fra dialog med emneansvarlig.
Referatmal er utarbeidet. Emneansvarlig kan eventuelt påføre kommentarer i referatet. Referatet skal lastes opp til studentene i Canvas.
Evaluering av praksis
Det skal gjennomføres evaluering av hver praksisperiode. For rammeplanstyrt
praksis (lærerutdanninger, helseutdanninger osv.) fastsettes evalueringsform og
tidspunkt av studieprogramleder sammen med deg som studenttillitsvalgt. For
annen type praksis fastsettes dette av emneansvarlig sammen med deg som studenttillitsvalgt.
Hovedfokus skal være på læringsutbytte, faglig relevans av praksisoppgaver og
aktiviteter, tilrettelegging, oppfølging og veiledning fra praksisstedet, studentens
egeninnsats, og universitetets faglige tilrettelegging og veiledning.
Oppfølging og evaluering av emner og studieprogram
Referat fra emneevaluering og evaluering av praksis følges opp i faglærermøte
(møte mellom studieprogramleder og emneansvarlige) og i studieråd hvor studenttillitsvalgt deltar. Slike møter gjennomføres minimum én gang per semester.
I disse møtene er hovedfokus på helhet og sammenheng i studieprogrammet. Det
skrives referat fra disse møtene med forslag til endringer i studieplan og emnebeskrivelser og eventuelle andre tiltak. Disse referatene danner grunnlag for årlig
studiumrapport som utarbeides av studieprogramleder. Referatene og studium7
rapportene gjøres tilgjengelig for studenter og ansatte.

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 informasjons- og
samarbeidsmøter med fakultets/avdelingsledelsen 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.
·
Du får en attest etter endt tillitsvalgtperiode fra fakultetet/avdelingen.
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Viktige roller og ressurser
Som studenttillitsvalgt er det lurt å være oppdatert på relevante dokumenter i studiehverdagen og ressurser du har i vervet.
Studieplanen er et dokument som sier noe om utformingen av et studie eller
emne. Den viser studienes oppbygging og innhold, og sier noe om antall studiepoeng, omfang, læringsutbytte og undervisningsspråk.
Universitets- og høyskoleloven legger rammene for alt som skjer på universiteter
og høyskoler. Her finner du blant annet studentenes rettigheter og plikter.
Studieprogramleder har ansvar for det faglige innholdet i studiene.
Studentombudet er en nøytral bistandsperson med juridisk kompetanse. Studentombudet 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 studentorganisasjonen. 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 utdanningskvalitet eller læringsmiljø. Du kan også varsle om mobbing og seksuell trakassering. Du
kan varsle selv eller på vegne av andre.
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TIPS TIL DEG!
Løs alltid en sak på lavest
mulig nivå.
Ta kontakt med fagansvarlig
først. Dersom det kommer
opp saker av viktig betydning for mange studenter i
kullet/på enkeltemnet, kan
tillitsvalgte sende saken
videre til STA. Her er også
læringsmiljøpolitisk ansvarlig en god ressurs med tanke
på råd, veiledning og praktisk informasjon.
Bruk TV-nettverket.
Nettverket av tillitsvalgte kan
være til stor hjelp og støtte. Vi
har en egen gruppe på facebook med navnet “Tillitsvalgte Universitetet i Agder”, der
man kan dele tips og erfaringer med hverandre.

Er det representativt?
Når du gjennomfører en
studentevaluering eller tar
opp en sak på vegne av kullet ditt/dine medstudenter i
emnet er det viktig å tenke
over om dette gjelder hele
gruppa, et mindretall eller
en enkeltperson. En emneevaluering må for eksempel
være representativ, altså at
flertallets mening på studiet
blir lagt frem.
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 arbeidslivsmodellen i Norge
er, og om ledelse i private
og offentlig kunskapsorganisasjoner.
Her er det førstemann til
mølla. Det kan gi deg 10
ekstra studiepoeng.
Husk å dokumenter dine
saker!
Ta vare på e-post og andre
dokument fra involverte i
saken. Dette gjør det lettere om man skal legge frem
saken for noen eller om man
må ta saken videre.

I hvilken rekkefølge søker jeg assistanse når en student har tatt
kontakt med meg som tillitsvalgt?
1. Faglærer/Emneansvarlig
2. Studieprogramleder/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 Grimstad.
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, læringsmiljøpolitisk ansvarlig, og mangfoldpolitisk ansvarlig. 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 læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STA hjelpe deg hvis det oppstår en utfordrende situasjon som ikke kan
løses på fakultetsnivå. Studentparlamentet er universitetets øverste studentorgan, og representerer 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, fakultetsstyret, 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 Studentparlamentet som stemmer på deg.
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AKADEMISK KALENDER
2021-2022
HØST 2021

01/09: Frist for semesteregistrering, oppmelding til eksamen i høstsemesteret
06/09: Frist for valg av tillitsvalgte og registrering på Innsia.
20/09: Tillitsvalgtkurs i Kristiansand.
21/09: Tillitsvalgtkurs i Grimstad.
23/09: Tillitsvalgtkurs for engelsktalende på campus Kristiansand.
27/09-08/10: Hovedperiode for midtveis- og utsatt eksamen og eksamen etter blokkundervisning
04/10-08/10: Hovedperiode for midtveisevaluering av emner
22/11-17/12: Hovedperiode for ordinær eksamen
10/12: Studentweb åpner for vårsemesteret.
15/12: Timeplaner for vårsemesteret 2019 publiseres.

VÅR 2022

05/01: Semesterstart
01/02: Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen
20/02: Frist for å registrer nye tillitsvalgte for vårsemesteret.
21/02-04/03: Hoveduker for midtveis- og utsatt eksamen og eksamen etter blokkundervisning
28/2-04/03: Hovedperiode for midtveisevaluering av emner.
April: Hovedperiode for TV-samlinger og Valg til Studentparlamentet og fakultetsstyret.
Mai: Valgforsamling til RSU.
09/05-03/06: Hovedperiode for ordinær eksamen.
15/06: Timeplaner for høstsemesteret 2022 publiseres.
Det skal normalt ikke være undervisning på onsdager fra klokken 14.00-16.00
(Dette er studentdemokratisk tid).
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KONTAKTINFORMASJON
Fullstending
kontaktinformasjon:
STA LEDER:

Kristian Fredrik Meyer Ødegård
Kontor: +47 381 42 175
Mobil: +47 923 51 334
Mail: staleder@uia.no

STA NESTLEDER:

Kristoffer Robert Spenik
kontor: +47 381 42 177
mail: stanestleder@uia.no

FAGPOLITISK ANSVARLIG
stastudent.no

uia.no

sia.no

student.no

Studentorganisa- Informasjon om
sjonen i Agder
STA, tillitsvalgte,
studentaktiviteter og Studentparlamentet.
Universitetet i
Alt man trenger
Agder
å vite om UiA og
lenker til studentsider.
Studentsamskip- Informasjon om
naden i Agder
alle avdelingene
i SiA.
Norsk studentorganisasjon

Marie Winge Nørvåg
Mail: stafag@uia.no

LÆRINGSMILJØPOLITISK ANSVARLIG
Katrine Bryggeså Øyda

Mobil: +47 957 70 225
Mail: stalaringsmiljo@uia.no

MANGFOLDPOLITISK ANSVARLIG
Andrea Oshaug Fostervold
Mail: stamangfold@uia.no

Nasjonal studentpolitikk
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