
Referat fra møte med klassetillitsvalgte og ledere/medlemmer av 
studentorganisasjoner ved DMMH, 06. april 2022 
 

1. Overgang til digitalt vitnemål 

De første tok i bruk digitale vitnemål i fjor vår, vi (og NTNU) begynner med dette nå i vår. 

Det vil bli sendt ut en e-post til alle studenter på avgangskullene i mai med informasjon om 
denne ordningen. Det vil også bli et oppslag på Glassgården på ITL og nettsider vil bli 
oppdatert (i mai). I tillegg vil alle avgangsstudenter (som blir ferdige nå i vår) få  en e-post 
når vitnemålene er tilgjengelig i vitnemålsportalen. 

Se vedlegg med mer informasjon. Kontakt studieadministrasjonen /Anne Lise Mølmann om 
spørsmål.  

VTM notater om 
digitale dokumenter 

VTM kort info og 
digitale dokumenter  

2. Situasjonen i Ukraina, støtte til livsopphold for studenter berørte områder 

Informasjon er lagt ut på Glassgården på ITL. Gjelder studenter fra Ukraina, Hviterussland, 
Russland som pga. sanksjoner og krigen rammes økonomisk. Dersom noen ønsker mer 
info/har spørsmål ta kontakt med studieveiledning. 

3. NOKUT 

NOKUT gjennomførte i forrige uke et institusjonsbesøk i forbindelse med tilsyn av 
kvalitetssystemet vårt og de var veldig fornøyde med bidraget fra studentene og ba oss om å 
takke. De opplevde dialogen som informativ, åpen og god. Det ønsker også vi i ledelsen å 
gjøre, å takke de av dere TV og andre studenter som bidro!  Det er svært viktig for oss å ha 
så gode systemer og rutiner som mulig for å sikre en god kvalitet i utdanningen og denne 
prosessen har allerede bidratt med mye læring. Vi ser frem til rapporten som vil foreligge i 
oktober som vi er sikre på vil bidra til et enda bedre kvalitetsarbeid ved høyskolen. 

4. Ideer til DMMHs 75 års jubileum? 

Gjennom jubileet ønsker vi å vise frem så mye som mulig av hva vi holder på med her på 
DMMH, og her er jeg sikker på at det er mange faglige opplegg og/eller andre hendelser i 
studentregi som ville ha vært fint å dele med flere! Har du tips så ta kontakt med 
info@dmmh.no, eventuelt med prosjektleder for jubileumsprosjektet, 
Ingunn.Elder@dmmh.no 

Ref. Else Berit 
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