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REFERAT
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Tilstede:
Øyvind Aass, Morten Hansen, Audun Bråthen, Nils Å. Smeland, Markus Lund Vevle, Magnus
Jordahl, Marie Stølen, Tom Ivar Pedersen, Ragnhild H. Åkvik, Trond Holgersen og Fredrik M.
Haukebø, Ane Christophersen, Håvard Rosseland Knutsen
Fraværende: Vibeke Saarem, Per Gunnar Hagevik
Møteleder: Torkel Ugland
Referent: Eli Schei Hagen

SAKER:
05/08
Orientering v/FTRene
Møte med ledergruppen:
- Strategiomlegging på organisatorisk nivå.
- Diskusjon angående informasjonsmatriell.
Møte med studieprogramledere.
- Avlysning av fag er ikke lov. Dette er bekreftet skriftelig.
06/08

Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.
Bygg:

KTRmøte:
- I enkelte prosjektfag er det innført eksamen, men det er samme prosjektbelastning som tidligere.
Tas direkte opp med foreleser.
- Fremtidens byggstudium: Seminar neste uke, representanter fra bl.a. institutt og næringsliv.
Har begynt å feire 95-årsjubileum.
Problematisk med vaktmester som jager studenter ut av lesesaler for å spare strøm.
Studieprogramsutvalgsmøte:
- Skal sette sammen gruppe med førsteklassinger for å vurdere informasjon de får.
Maskin:
Pedagogisk koordinator har evaluert Matte 4. Sende skriv til matematisk institutt og kreve
kvalitetssikring av språkkunnskaper.
Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Sentralbygg II, 2. etg.
(over Tapir mat)

Telefon: 735 95496
E-post: ivt@studentradet.no

Marin:
Problem med Marin 2 fag. Nå blir det iverksatt tiltakt. Problemene i Marin 2 har sammenheng med
mekanikk 2 (under bygg) som blant annet har få student assistenter. Dårlige pedagogikk og engelsk
kunnskaper.
Design:
IPD får gamle studenter i april.
De to linjeforeningene Leonardo og Prosjekt ID er slått sammen til Lenoardo.
Omlegging av førsteklasse fag, produktdesign 2, til økt fokus på IT og bruk av programvare.
IKT:
Pågående prosess med evaluering av faget ERP og PLM.
Konflikt med teknisk avdeling knyttet til låsing av dør mellom toalett og lesesal i 4.etasje i
realfagsbygget.
Geo/realf:
Møte med SPU:
- Ekskursjon skal ikke være i tiltaksuker.
- Referansegrupper skal ikke være obligatorisk i alle fag.
- Fordeling av fag på semestre, flere fag på vår enn høst.
- Nye studenter som ikke skal delta på teknostart, men det skal ordnes eget opplegg.
- Det er for få lesesalplasser.
- Datasaler: For få datamaskiner som fungerer.
- Ønske om opprettelse av stilling for nytt geofysikkfag for realfag.
Emil:
Tiltak for å hindre frafall av studenter i første og andre klasse. Henter erfaring fra pilotprosjekt på
kjemi. Eksempel på tiltak: Samtaler med enkeltpersoner.
Tildeling av prosjekt i femte klasse: Relevante prosjekter havner hos andre linjer. Felles liste for
IKT, PUP, EMIL på energi og prosessteknikk.
Geo vanlig:
Studiestart er flyttet frem til 11. august. Dette er problematisk for fagpersoner pågrunn av
geologikongress i Oslo.
Prosjekt om planlegging av fremtidens bergstudium. Det ventes ikke snarlig oppstart.
Hovedekskursjon: Problematisk med studenter som vil være lenge borte.
Forvirring omkring tiltaksuker: Faglærere har ulik oppfatning av hva som skal skje disse ukene og
når de er.
Referansegrupper: Kun på store kurs (over 20 personer). Kommentar fra møteleder: Det er plikt til å
ha referansegruppe i alle fag.

07/08
Eventuelt.
Legge inn informasjon om studentrådet i mappen til nye studenter. Dette er greit så lenge det blir
gjort før august.
Representanter til studenttinget: Tre stilte til valg.
2-årig masterstudenter kan spisse graden mer enn våre studenter fordi de ikke trenger å ha ikketeknisk emne. Dette oppleves som urettferdig. Årsaken er at de trenger mer fordypning. Skal meldes
inn til FUS.
Fordypningsmoduler bør fremkomme på vitnemålet. Fordypningsmoduler har ingen emnekode. En
sak til FUS.
Rekefest i morgen (5/2) klokken 20:00 her.
Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Sentralbygg II, 2. etg.
(over Tapir mat)

Telefon: 735 95496
E-post: ivt@studentradet.no

Nye FTR representanter skal velges i slutten av februar. Oppfordring om at noen med erfaring fra
Studentrådet stiller.
Ledergruppemøte (oppsummering av Torkel)
- Diskusjon om Intellectual Property (IP), forslag ble slaktet.
- Fakultetsledelsen skal besøke de ulike instituttene.
Tiltaksuker: Sak neste uke. Forberedelse med å skrive ned hva som er policy på de ulike instituttene.

Torkel Ugland/s/
møteleder

Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

Eli Schei Hagen /s/
referent

Besøksadresse:
Sentralbygg II, 2. etg.
(over Tapir mat)

Telefon: 735 95496
E-post: ivt@studentradet.no

