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SAKER:
22/08

Orientering v/FTRene

Onsdag er det ekstern evaluering av siving studiet, en fra bygg og Ane fra Marin skal være
representanter.
Seminar på Rica Hell hotell strategi seminar plan, om overlapping fag og nedleggelse av små fag
(det skal kommes med begrunnelse for å beholde små fag). Historie: NTNU har aldri klart å kutte
noen fag. De som kommer er fakuletet+ Div representanter.
Ny kontrakt med Simens og Aker for IVT, sponsing og samarbeid. Skal finansiere
professorstillinger. Vil bli øremerket div fagområder.
Simens vil gi 1 million euro i året i en femårs-periode.
Rekruttering
22. april kommer et byrå med nytt forslag til ny brosjyre.
Så får vi da velge om vi vil ha ny layout. Kristoffer og An-Magritt møter til presentasjon av ny
brosjyre.
Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

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

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

Endring av høyskole/universitetsloven når det gjelder begrunnelse på eksamenskarakter. 1 uke frist
for å søke begrunnelse etter sensur er falt. Klagefrist er som før, 3 uker.
Rekrutterings blad for ungdomskole, tegneserie. For å få folk til å velge realfag på videregående.
23/08

-

Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.

Bygg: SBU møte
Fremtid bygg studium: 4 personer fra div land for omvisning og å snakke med div faglærere og
mindre av admin på ntnu.
Ledelse skal møte på jonatanfesten
Folk slutter, prof som sier opp. 6 har lev oppsig siden jul
Nye gardiner på lesesal, ser håpløse ut.

Maskin: Ikke møtt
Marin:
Evaluering kommer på besøk på onsdagen.
Styre gruppe møte onsdag har ingen av SPR anledning til å komme.
Samarbeidsforum for marin onsdag (hvordan Marin skal fortsette å være bra)
Design:
Arbeidsmarkeds undersøkelse
Skal ha 2 hvert år. Tallene klare, med ikke prossestert. Men ser positivt ut, 90 % er i fast arbeid.
Færre driver med industridesign, flere driver med interaksjons design.
Studentundersøkelse
Har ikke sett på enda.
IPD hjem.
Reunion for gamle, fag/worksh på dagen og fest på kveld.
IKT:
Enda ikke SBU-møte, blir ikke satt dato. Blitt lang saksliste.
Geo/realf:
Lorentzen går lett igjennom vanskelig stoff og bruker mye tid på lettere stoff.
Klage på G1, kaldt og mørkt.
Emil:
Studieprogram møte ble avlyst
Geo/pet:
Har hatt erfaringsutveksling
4. kl snakke med 2 kl for hjelpe med fagvalg og linjevalg
24/08

Arbeidsfordeling på studentrådet: Hva slags arbeidsmåte vil vi ha?

Om vaffelsteking, vakthold..
4 slutter til somr
Anders forslår arbeidsmøte
Kari spør:
Hva om flere involverer seg i:
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-

Busjett
Rekefest(arrangert av en eventuell sosialtansvarlig)
osv

Kontortid oppleves som effektivt
Hva med å slå sammen kontortider fordi det er mer sosialt.
Ikke så lenge igjen av sem. Ta med de som sitter med neste år.
Vaffelstekere førstkommende fredag kl 14: Magnus og Trond er stekere
Vaffelstekere førstkommende fredag kl 14: kanskje kristoffer
Skrive mer på hjemmesiden, noe vi kan gjøre selv eller sende til datastuddass
Domene er under orhønen fordi vi ikke har org nr
Kari vil ha høringer på mail og på papir for arkiv.
Felles arbidskatalog, slik at folk kan ta tak i ting de kan gjøre(to do list).
Kari sender mail til pcstudass med liste over hele rådet. Så får alle tilgang til tigergutt.
Bruke it’s learning gruppe for studentråd.
25/08

Klassetillitsvalgte: Arbeidet disse gjør, og kontakt med de.

Bygg har to møter i året med KTV
Ellers liten kontakt med KTV på linjene.
Man er KTV resten av studiet etter valgt første året.
Geo sender mail til gammel KTV om at han/hun har ansvar for å velge KTV.
26/08

Gjentaksregelen: Videre arbeid, fremgangsmåte, osv

Student tinget vil ha: Siste karakter på eksamen som gjelder og 3 gjentak i hvert fag i så mange fag i
semester som du måtte ønske.
Vi gir ikke opp.
Ta det opp i SIR.
Fakultetet har gitt sin innstilling som er lik vår og FUS.
Nils gav kommentar på gjentaksregelen i Under Dusken, men må mer frem, skriv leserinnlegg.
Enkelt å få noe med universitetsavisen og mer sentrale personer som leser igjennom den enn Under
Dusken.
2 gjentak i året er vår mening, som er en liten liberalisering.
Invitere våre repr i stud ting til vårt møte.
27/08

Vararepresentant til STi: Det ble visstnok et problem med fremgangsmåte

Likte ikke at vi bare utpekte noen.
Før kunne FTR velge vararep.
Må få torkel til å møte
Ingen møtte til valg til vara.
Kanskje ta opp disk med STI hvorfor det er ingen i IVT som vil stille til vara i STI.

28/08

Eventuelt.

Noen ville kjøpe NTH t-skjorter, hvordan funker dette?
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Vi selger t-sjerter for 50 kr stykke fra kari sitt kontor. Bare legge penger i konvolutten og sett en
strek på skjorta.
Realfagsbibliotek er åpent i helg i ex tiden.
Rekefest:
Allerede vært en
En til:
Neste år blir det deling av penger mellom AB og IVT, IVT vil altså få midre frihet når det gjelder
bruk av penger.
Rekefest, kontorfest eller lunsj?
Stemning for lunsj i ex tiden.
Uoffisiell kontorfest 3 mai?
Fleste har valgt nye SPR innen 3 mai slik at vi kan ta med de da.
Det blir fest på kontor
Geo real kan ikke mel 27 apr og 9 mai.
15. mai første ex.
Ingen avgjørelse på fest, men det blir lunsj i leseuken før eksamenstiden.
Søndags åpne bibliotek er nok ikke mulig, men lørdag skal det bli.
Går direkte på bibliotekets budsjett, så vanskelig for dem å gjøre noe med

An-Magritt Tinlund/s/
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