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REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 03.03.08 KL 14:15.

Tilstede:
Øyvind Aass, Morten Hansen, Markus Lund Vevle, Magnus Jordahl, Marie Stølen, Tom Ivar
Pedersen, Fredrik M. Haukebø, Per Gunnar Hagevik, Marie Stølen, An-Magritt Tinlund,
Kristoffer Kåsin

Fraværende: Audun Bråthen, Trond Holgersen, Håvard Rosseland Knutsen, Vibeke Saarem,
Ane Christophersen, , Ragnhild H. Åkvik
Møteleder: Nils Å. Smeland
Referent: Anders Rimehaug
Observatør: Kari Fürst

SAKER:
12/08
Orientering v/FTRene
Siste møte til Nils
Siden sist allmøte er 2 nye FTR valgt
FTR-møte formøte til styremøtet
Møte om ny rekrutteringskampanje
- Vil symbolisere mangfoldet
- Mer fokus på velg NTNU, deretter velg noe på NTNU
- Vil fjerne brosjyre for hvert studieprogram
På utdanningsmesse gjør det at når stresset er størst så har ikke folk som ikke får hjelp noen
anledning til å plukke den spesielle brosjyren for det studieprogrammet de er interessert i.
Ellers er ny kampanje mer for
- Internasjonal orientering
- NTNU som breddeuniversitet
- vil ha gode hoder
Ingenting på brosjyrene som gir inntrykk av hva NTNU er, veldig anonym.
Kari: vært igjennom tidligere
Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

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

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

Siving fikk kun noen sider i brosjyren, så siving startet egen rekruttering. Det ser ut til at vi er på vei
mot samme opplegget igjen hvis den nye kampanjen slår NTNU ytterligere under en kam.
Siving vil blæste seg selv igjen hvis dette blir fortsetter.
For rekruttering så bør det spilles på merkevaren siving
De bør vise spissområdene selv om vi skal være et breddeuniversitet
Folk flest som velger utdanning har ikke lyst til å høre for mye om NTNU, men om hva de tilbyr når
det gjelder kompetanse for å kunne velge hvilken linje de skal velge på NTNU.
Siving og jenter var også bra for gutter fordi den svarte på spørsmål om hva siving er.
- hadde vært bra å lage en versjon for alle
Kontormøte
For ESN, BEST, Altund, ivt, indøk og arkitekt
- ryddeansvar
- sosial på hver fredag for IVT, vaffel lunsj. Indøk er også med.
- bruk av kontor: Fint om SPR sitter på kontoret noen timer i uka og så deg opp på kontortid så
folk kan bli kjent.
I dag møte med Marius Irgens om teknostart
- om fadderperiode og gjennomføring av teknostart
- skal møte med Morten Levin om eventuell forbedring av AIT
- De nye studentene har ikke aksept for det faglige innholdet.
- Må finne konkrete utbedringstiltak
- Vise bedre hva AIT kan brukes til
- tøft mål det å få alle igjennom teoripensum
- muntlig refleksjon er bedre har gjort opplegget mer gjennomførbart
- matte 1 samtidig med alt annet gjør den første tiden tung
- Morten ville donere hele salg av bøker til NTNU, men fikk ikke lov pga at andre
lærebokforfattere ville føle seg presset til det samme.
- De karaktersetter ikke øvingene på Marin
- få folk til å forstå at AIT er fornuftig og vil bli viktig lærdom senere i studiet

13/08
Introduksjon av nye FTRer
Kristoffer Kåsin 3. år bygg
An-Magritt Tinlund marin

14/08

Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.

Bygg:
SPU møte på torsdag, vaktmester dratt ned plakater, så fritt innsyn, snakket med vaktmester og det
skal bli gardiner.
Søknader sendt til SIT tapir.
Infomøte for førsteklasse, så de vet hva de blir og vet hva de skal med matte 1 f. eks.
kildesortert et orgel
konsert med byggband på kjeller
Maskin:
Midtsemester matte 2 kan telle både positivt og negativ.
Marin:
Revy, stor suksess
1 ekstra studass i mekanikk 2, som gjør at antallet er oppe i 2 studasser.
Alle inkl. internasjonale studenter skal til Delft 2. semester 4 årskurs.
Motivasjonskampanje
Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

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

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

Design:
Skal til Oslo, Elekrolux designseminar, pressedekning, godt at de ville design Trondheim spesielt
skulle komme.
Undersøkelse for 1-5 klasse: hvordan de opplever studiet
Bør ha en skikkelig evaluering
14.-18. april internasjonal evaluering
Tavle rett utenfor døra
Midtsemester kun positivt tellende fysikk fordi det teller kun positiv.
IKT:
Ikke møtt
Geo/realf:
Ingenting å melde
Emil:
Ikke møtt
Geo/pet:
Undersøkelse 1. klasse
- gikk mest i klaging over fysikken
Få i gang jobbing med bedre info om studieretningsvalg og utland
Vant treningskamp med Fysmat
15/08
Høringer (Stjernøe, Gjentak, E-læring, Emneevaluering)
Levert masse høringer
Stjernø(Spør på studentrådskontoret for detaljer og bedre og mer korrekt beskrivelse)
- bevare skille fordi, hvis universitetets utdanning er såpass forskjellig fra høyskolen at NTNU er
ikke tjent med utjevning
- NTNU vil beholde posisjon innenfor rekrutt
- Blir mest samarbeid på faglig plan og ikke organisatorisk.
- Vil beholde skille 5 årig universitet og 3 år høyskole
- Konsekvenser:
- undervisning forsknings basert undervisning
- Store organisatoriske utfordringer
Gjentaksregelen
- Felles skriv fra siving fakulteter
- IØT stiller seg ikke bak SVT sin mening, men støtter resten av siving
It’s learning
- bør ikke bli dårligere og er tilstrekkelig slik som det er nå
- bør kunne gå tilbake på tidligere årskurs sine nettsider i fag, slik man kan gjøre på mattefag
16/08
Eventuelt.
Bør få til det samme opplegget i fysikk som ble gjennomført i fjor.
Bør få fysikken etter at det meste av matten er lært. Vanskelig for førsteklassinger med fysikken
fordi de ikke har nok forkunnskaper.
2 versjoner fysikk finnes nå, burde vært flere slik at det blir tilpasset hver studieprogram.
Emneevaluering
- vanskelig å få eva fra andre studipr, studråd bør følge opp den
- bør opprettes studentkoordinator
- fins masse dokumenter om emneevaluering
Søk styret samfunnet!
Nils og Torkel steker vafler førstkommende fredag
Stig Berge nomineres til Studentrådets Æresmedalje
Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

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

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

Stud råd hammer overlevert.
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