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Tilstede:
Øyvind Aass, Morten Hansen, Audun Bråthen, Markus Lund Vevle, Magnus Jordahl, Marie
Stølen, Tom Ivar Pedersen, Trond Holgersen, Fredrik M. Haukebø, Håvard Rosseland
Knutsen, Vibeke Saarem, Per Gunnar Hagevik

Fraværende: Torkel Ugland, Ane Christophersen, Marie Stølen, Ragnhild H. Åkvik
Møteleder: Nils Å. Smeland
Referent: Anders Rimehaug

SAKER:
08/08

Orientering v/FTRene

Gjentaksregelen
Støtter opp om det rektor har sagt
Sammenslåing
Ser ikke for seg noen stordriftsfordeler
Fordel er vi får mer støtte fordi det gis mer penger på annen basis enn kun på resultater.
09/08

Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.

Bygg:
Utvidet seminar
Diskutert fremtidsvision
Prosjekt fremtidens byggstudium
Skal være ferdig 2009
Ktrmøte
- 2 klasse følger ikke fysikk undervisning
- I tekled er det noe rusk
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-

klager over EIT, dumt at studasser blir satt i feil landsbyer i forhold til egen kompetanse(dette er
noe det jobbes bevisst imot)
hatt bursdag linjeforening
vaktmester vil spare varme

Maskin:
Dårlig fagplan og foranring av faginnhold
Færre plasser til høsten, fra 120 til 90, fått færre enn andre linjer og skjønner ikke helt hvorfor.
Dårlig prosess rund å sette opp neste års studieplan
Marin:
SPU-møte
Obligatorisk å reise til Delft, som bør også gjelde 2-årig master. Men det blir litt dumt å sende
utenlandsstudenter rett ut av landet igjen.
De som velger å ikke reise ut må ta 37,5 studiepoeng første semester 4. klasse.
Holder med 1,5 år for å få diplom fra NTNU
Design:
Hengt opp krittavle, med magnet.
IPDhjem(alumini)
- viktig for fremdrift på linjen
sammenslåing av linjeforeningsdeler.
IKT:
Møter om rekruttering jenter
Fremgang når det gjelder rekruttering jenter
Tiltaksuker
- skal ikke arrangeres midterm i tiltaksuker, men i utgangspunktet står det anbefalt i foreskrifter.
Geo/realf:
kommer
Emil:
Ikke møtt
Geo vanlig:
KTR-møte
midterm fysikk
dårlig info når gjelder utendlands(kommentar: finnes på institutt, kommentar: gjøres på design
utland erfaringshjelp, intersek har ikke peiling på fag, kun byråkrati og reisemål)
4.klasse kurs som er blitt fjernet, jobber mot det.
dybdeevaluering av fag
spørreund 1.klasse
pizza møte mellom gamle og nye studenter
studenter fra høyere årskurs skryter mye av faget med ekskursjon og protesterer på at det blir kuttet.
10/08
Diskusjon gjentaksregelen, svar på høringen.
Studenttinget har lagt frem følgende
- forbedre kar i et fag 3 ganger
- ingen begrensning i antal gjentak
- studentrådet vil ha maks 2 gjentak i året
- Gjentaksregelen må IKKE gå på bekostning av konteregelen
Historie v kari
- Det var to gjentak i året, men så gikk vi over til 1 i året fordi det viste seg at det ble mye utgifter.
Det viste seg også at det ikke ble endring av snittkarakter pga endring i gjentak.
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Gjentaksregelen skal opp i styret
Stemning hos andre FTR er enig at vi tar 2 i året.
JUS Oslo tilnærmer seg løsning ved NTNU.
Fint å kunne ta et fag på vår og høst fordi fag ikke går igjen hvert semester.
Kanskje spesiell tilpasning for de linjer som trenger det ville vært en god løsning.
Det ville vært bra med et forskrift for hvert fakultet

11/08

Eventuelt.

Hva gjøres med åpent bibliotek i eksamenstid
bibliotek er fullt på lørdager i eksamenstiden
kontinuasjonseksamen som er lik tidligere eksamen i store fag bør ikke være mulig.
Det blir ikke eksamen i auditorier i vår.
Tilrettelegging: En måtte stå under hele eksamen
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