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Studiestart
I starten av et nytt studieår er det helt avgjørende at god og riktig informasjon kommer ut til studentene gjennom nyhetsbrev, studiestarthåndbok
og under opprop for å sikre et bredt rekrutteringsgrunnlag.

Valg av tillitsvalgte
Nytt studieår og nye tillitsvalgte blir valgt til å representere sine medstudenter. Tillitsvalgte blir valgt en gang per studieår, med mindre noe annet
skulle skje i løpet av studieåret. Frist for valg er 1. september. På vårsemesteret skal det gjennomføres oppfølgingskurs for nyvalgte tillitsvalgte
med mulighet for andre som ikke har tatt kurset å være med.

Registrering på innsia.uia.no
Frist for å registrere seg på innsia.uia.no er 9. september, en uke etter at man er valgt. Emneansvarlige og studieprogramledere har et ansvar i å
formidle at studentene må registrere seg. Det er viktig at tillitsvalgte følger denne fristen, fordi STA henter ut sine email-lister en gang i
semesteret, etter denne fristen. I tillegg bruker administrative ressurser på fakulteter og LU informasjonen om e-poster. Er man ikke på denne
listen mister man viktig informasjon fra STA og andre, som blant annet informasjon om tillitsvalgtsamlinger, valg i studentdemokratiet og ORG123. Tillitsvalgte blir invitert av sine individuelle fakulteter og LU til tillitsvalgtskurs etter denne fristen.

Tillitsvalgtskurs
Kurs arrangeres av STA hvor fakultetene og LU får den første halvtimen til å si noe om deres forventninger til tillitsvalgte. Tillitsvalgtskurs blir
holdt i september. Tillitsvalgtskurs skal inneholde opplæring av STA, om diverse råd styrer og utvalg, tjenesteveien, kvalitetssystemet,
evalueringer og rollen som tillitsvalgt. I kurset skal tillitsvalgte få utdelt brosjyre for tillitsvalgte, samt tillitsvalghåndboken. Kurset gjennomgås
av både STA og Studieavdelingen. Dette er en fin arena hvor man får møte andre tillitsvalgte på tvers av studieretninger. I tillegg får tillitsvalgte
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kjennskap til ansatte på deres fakultet eller LU. Fra fakultetet blir følgende invitert: fakultetsledelse, studieprogramledere og instituttkonsulenter
som ønsker å være med. Etter endt tillitsvalgtkurs gjennomføres det en evaluering av kurset. STA sender ut denne.

Emneevalueringer
For å gjennomføre emneevaluering er det viktig å sette en dato i forkant av evalueringen for at studentene i emnet skal være forberedt når
evalueringen skjer. Datoen skal settes én uke i forkant. Det er den tillitsvalgte som har ansvar for dialogen under evalueringen forklart i
kvalitetssystemet, som løftes videre til studieråd. Forberedelsene til evalueringene gjøres i samarbeid med de vitenskapelige ansatte.
Emnevalueringer er en essensiell del av kvalitetssikringen på UiA hvor studenttillitsvalgte er viktige bidragsytere. Studenttillitsvalgte har et
spesielt ansvar i å sikre at medstudenter aktivt deltar i evalueringene.

Studieråd
Studieråd er et møte hvor tillitsvalgte møter vitenskapelige ansatte og studieprogramleder. Studieråd gir innspill til årlig studiumrapport og til
studieplanen som skal kvalitetssikre og utvikle det faglige tilbudet. Tillitsvalgte har ansvar for å løfte meningene i evalueringene. Det er i
studieråd studentene kan få gjennomslag for endring.

Tillitsvalgtssamling
Samlingen er mellom fakultetsledelsen og institutt/avdelingsledere, Studentorganisasjonen i Agder (STA) og tillitsvalgte. Det er også mulig å
invitere inn linjeforeninger. Samlingene arrangeres på hvert fakultet og LU en gang i semesteret. Målet er at tillitsvalgte skal få en arena for å
løfte opp de saker de selv ønsker av studentpolitisk, sosial og organisatorisk karakter på fakultetsnivå. Fakultetet er tilstede første time, den siste
timen er mellom tillitsvalgte og STA. Dette tilbudet skal fungere som et supplement til studieråd. STA skriver alltid en punktvis oppsummering
som sendes Studieavdelingen og andre relevante aktører. STA kan også velge å invitere inn relevante aktører.
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ORG-123
ORG-123 tilbys av UiA ved Handelshøyskolen som et tilbud for tillitsvalgte. Dette emnet er poenggivende på bachelornivå og gir 10
studiepoeng. Fra høsten 2018 tilbys ORG-123 fra oktober til april. Mer informasjon om emnet finnes her:
https://www.uia.no/studieplaner/topic/ORG123-G

Annet
For å lese mer om det å være tillitsvalgt på UiA, sjekk ut STAs nettsider: http://www.stastudent.no/tillitsvalgte/
Kvalitetssystemet finnes på www.uia.no.

