
BESKRIVELSE AV ROLLER OG OPPGAVER 
TILLITSVALGTE VED FORSKERLINJEN VED  
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN 
 
Om de tillitsvalgte: Valg og valgordning 
Forskerlinjestudentene skal ha to tillitsvalgte som velges av og blant de opptatte forskerlinjestudentene. De to 
tillitsvalgte skal ved valget representere ulike kull på forskerlinjen, som for eksempel yngre og eldre kull. 
 
De tillitsvalgte velges for to år, og en kan deretter gjenvelges for ett år, slik at maksimaltiden som tillitsvalgt 
er tre år. 
 
Alle forskerlinjestudenter kan stille til valg som tillitsvalgt. Alle forskerlinjestudenter har forslagsrett og 
stemmerett ved valg. Hver forskerlinjestudent har kun én stemme. Det skal arrangeres valgmøte en gang i året 
ved innkalling med minst en ukes varsel, fortrinnsvis innen 1. mars hvert år. Det er de tillitsvalgte selv om 
arrangerer valget. 
 
De tillitsvalgtes roller og oppgaver 
De tillitsvalgte sin hovedoppgave er å representere forskerlinjestudentene overfor forskerlinjeadministrasjonen 
og andre universitetsinstanser. 
 
Andre oppgaver: 
• De tillitsvalgte skal være tilgjengelige for forskerlinjestudentene ved spørsmål eller andre 

henvendelser i situasjoner hvor studentene foretrekker å henvende seg til sine tillitsvalgte snarere enn 
til forskerlinjeadministrasjonen. De tillitsvalgte skal da forsøke å hjelpe studentene til å finne 
løsninger, gi råd og eventuelt henvise videre til andre instanser. 

• De tillitsvalgte skal være tilstede ved opptaksintervju for nye forskerlinjestudenter. Her vil de 
tillitsvalgtes oppgaver være å påse at prosessen rundt utvelgelsen av nye kandidater skjer rettferdig. 
Det er ikke de tillitsvalgtes oppgave å intervjue nye kandidater. 

• De tillitsvalgte skal bidra i rekrutteringen av nye forskerlinjestudenter ved for eksempel å bidra på 
seminar eller andre aktiviteter. 

• De tillitsvalgte kan selv initiere eller engasjere seg i saker som er av interesse for 
forskerlinjestudentene. 

• De tillitsvalgte skal være presentert på forskerlinjens nettsider, og kan disponere egne sider i 
tilknytning til dette. 

• De tillitsvalgte har rett til å uttale seg overfor forskerlinjeadministrasjonen i viktige saker, som for 
eksempel studieplanendringer, innhold i kurs- og undervisningstilbud, og sosiale aktiviteter. 

 
Andre forhold 
Det skal arrangeres regelmessige møter mellom de tillitsvalgte og forskerlinjeadministrasjonen, minimum en 
gang i semesteret. Møtene kan holdes  i forbindelse med andre aktiviteter eller arrangementer. 
 
De tillitsvalgte får ikke lønn eller utvidet stipend for gjennomføring av nødvendige oppgaver knyttet til 
tillitsvervet. Det kan søkes forskerlinjeadministrasjonen om refusjon av utgifter påført av tillitsvervet. 


