Kjære studenter,

Jeg heter Elise Kjærnes Morken og ønsker herved å fremme mitt kandidatur som
studentrepresentant i Fakultetsstyret ved fakultet for landskap og samfunn. Jeg er
26 år og går tredje året på master i by- og regionplanlegging. Jeg trives veldig godt
som student på LANDSAM og har i løpet av studietiden engasjert meg i ulike verv
tilknyttet studentrådet på LANDSAM og i linjeforeningen Jordskifterlaget.
Det siste året har jeg vært studentrepresentant i programrådet for by- og regionplanlegging.
Gjennom dette vervet har jeg jobbet aktivt for at studiehverdagen og undervisningsopplegget skal bli
så godt som mulig for studentene ved by- og regionplanlegging. Jeg har fått god innsikt i
utfordringene som oppstår når studiehverdagen må tilpasses digital undervisning. Som representant
i Fakultetsstyret ønsker jeg å bruke den erfaringen til å jobbe for en bedre studiehverdag for alle
studentene på fakultetet.
Jeg har et sterkt engasjement for studentenes helse og trivsel. Jeg mener at ved riktig utforming av
studieløp, timeplaner og undervisningsopplegg vil man kunne lette på stress, press og
uforutsigbarhet som er belastende for mange studenter. Når det gjelder covid-19 er det viktig at
fakultetet tilrettelegger for en trygg og forutsigbar studiehverdag. Et godt og sosialt studiemiljø,
gode undervisningsopplegg (både fysisk når det er mulig, og digitalt der fysisk ikke er mulig) og god
kommunikasjon og interaksjon mellom studenter og forelesere bør ha høy prioritet.
Noe av det jeg liker aller best ved å studere på NMBU er tverrfagligheten og alle mulighetene man
har til å velge valgemner man interesserer seg for, både på tvers av studieprogram og på tvers av
fakulteter. En av de kommende sakene jeg ønsker å jobbe med i Fakultetsstyret er arbeidet med ny
semesterstruktur ved NMBU. I en slik prosess er det veldig viktig for meg at tverrfagligheten og
valgmulighetene ikke blir svekket ved eventuelle endringer i semesterstrukturen.

For meg er det veldig viktig å snakke med medstudenter om deres opplevelse av studiehverdagen,
og jeg ønsker å være en tilgjengelig studentrepresentant som taler studentenes sak. I den
forbindelse håper jeg at det er lav terskel for å kontakte meg dersom man har saker eller
synspunkter som bør fremmes for Fakultetsstyret.

Jeg håper jeg får deres tillit som representant i Fakultetsstyret på LANDSAM.

Godt valg!

