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SAKER:
29/08

Orientering v/FTRene

Søkertall:
IVT går bra.
Jenteandel er større enn i fjor.
FUS representant, Øyvind blir sittende
Allmøte har vært
Rekrutteringskampanje
Der skal vi se på hva VI vil ha. (kommer igjen under event.)
Evaluering
Studenter her er konservative, og tror at vi har det beste lærestedet i verden
NTNU oppfattes som skole, pga mye oppfølging og detaljstyring
Vi er flinke innenfor de økonomiske rammene.
Vi er utdatert på læremetoder
Bør få mer bredde og mindre spesialisering i 5 klasse.
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30/08

Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.

Bygg:
Joakim og Ina nye SPR på bygg
Allmøte
Kommet en årsberetingi for 1-2 siste årene.
Bygg og miljødagen jobbes det mye med, håper en minister kan komme å åpne
SBU-møte
Snakket med intersek. EIT blir omtalt som det beste faget her og Ikke-tekniske fag er flott.
Ellers er arbeidsmengden er bra som den er.
Når man skal velge spesialisering? Om det skal starte med fellesplattform siving.
Evaluering viser at vi ikke er i toppen i verden, men mye bra.
Hadde møte med 1. Klasse i dag med hva de har i vente av fagvalg og yrker. 70-80 møtte.
Maskin:
Studass stilling skal støtte koordinator.
Bekymret for økonomiske rammen for maskin når det nå blir halvert, men satser på friplasser.
Marin:
SBU
Skal 2 nye SPR velges, har en litt og mangler en.
Studenter har blitt invitert på HMS-møte. Ventilasjon er dårlig, vurderer oppussing kontra bytte ut.
Prisutdeling til beste foreleser.
Design:
Spørreund. Resultat er at 65 % har virkelig vurdert å slutte.
Dårlige lærere og misfornøyd med veiledning
Samlet førsteklasse for å svare på hvordan studieforløpet ser ut videre.
Vil reorganisere fagplan 1. og 2. Klasse.
Nye SPR velges neste uke.
IKT:
SBU
Dårlig søkertall. Grunn kan være navnet? Kan være en del som har det på andrevalget?
Kvitte oss med kjemi, har ingen nytte videre i studiet. Ble innført for 2 år siden.
Diskuterer prosjekt og diplom om de har oppgaver som er tilpasset IKT.
Forslått å dra ut til skolene og rekruttere, men ble for sene.
Geo/realf:
Infomøte med 4. Prat 2 om linjemelding
Emil:
Rekruttere hjemme mot gratis hjemreise i forbindelse med påske. Anbefales.
Geo/pet:
Ingenting å melde
31/08

SAP: Mangler innspill fra IVT-studenter om erfaringer med prosessen ved å studere i
utlandet.
Angår de som har erfaringer fra utveksling og forholdet til Intersek, fakultet og institutt i forbindelse
med organisering av utreise.
SAP vil utvikle prossesen. Ta kontakt martese@stud.ntnu.no snarest hvis du har noe å s meddele.
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32/08

Homans-legat: trenger 4 +/- 1 personer til neste runde.

Var ikke stor jobb før, men nå er mange flere søkere i år.
Vi må ha flere til å hjelpe til med søknadslesing. Har vært 2, men vi utvider til 4. Mye moro å lese.
Neste tildeling til høsten. Oppfordrer alle til å melde seg. Snakk med Kari om du er interressert.
33/08

Eventuelt.

Akkurat startet pensjonist- og rekefest forening. Vinlotteri hver fredag
Vaffelsteker på fredag: Marie Stølen.
Rekrutteringskampanjen
Hovedkatalog. Ingen brosjyrer på stand, bare visitkort for hver linje. Hvert studprogram kan lage
egne brosjyrer som verken blir med på messe eller blir distribuert til skolene.
Alltid oppdatert nett. Studentrådet IVT mener vi MÅ ha brosjyrene for hver enkelt linje.
It’s learning gruppa må dere melde dere på.
14. mai er det fest. Avslutningslunsj
Oppstartsseminar
Lokale må ordnes, Kari og Kristoffer jobber med saken.
Rotete russe greier
1 klage på urinering på Moholt.
Forskjellen er at linjeforeningene inviterte på festningen.
Var mange flere festningen i år en før.
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