NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 08.09.08 KL 14:15.

Tilstede:

An-Magritt Tinlund, Kristoffer Kåsin, Ingrid Ødegård, Torstein Skår, Espen
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An-Magritt Tinlund
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SAKER:
40/08

Orientering v/FTRene.
An-Magritt orienterte om:
- Seminaret til Studenttinget.
- IVT sitt lederseminar.
Videre orienterte hun om NTNU sin rekrutteringskampanje som presenteres 11.
september.

41/08

Nytt fra Studeiprogrammene, runde rundt bordet.
Design: Det er valgt nytt styre i linjeforeningen. Valg av KTR er ikke gjort ennå, skal
gjøres i nærmeste framtid.
Bygg: KTRer er valgt. Har vært på SPU-møte og ansettelsesmøte.
IKT: I denne uke foregår; valg av KTR, motivasjonsmøte mellom 1. klasse og 5. Det
holdes SPU-møte.
Geo/real: KTR er ikke valgt ennå. Skal 15. sept. ha felles møte 1. – 3. klasse for å
kartlegge interessen for utenlandsopphold og ønske om å ta Mastergrad ved NTNU.
Det er ønske om klarere prosedyre på når det er anbefalt og dra ut, og hvordan dette
gjennomføres rent praktisk.
Geo/petr: KTR ikke valgt, har vært på SPU-møte.
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PuP: Det har blitt holdt et koordineringsmøte mellom faglærer og ulike
støttefunksjonene. Fysikkemnet er opp til vurdering. Ny KTR er valgt. Maskin har blitt
med i Forebyggende Veiledning prosjektet i regi av Studentservice.
EMIL: Her er det studieveileder som sørger for at det blir valgt KTR. Det blir
Programrådsmøte i neste uke.
Marin: KTR skal velges i denne uka. Fysikkemnet er også oppe til vurdering her.
Refererte fra SPU-møte der bl.a. problemene med å få søkere til PhD-graden ble tatt
opp. Marin ha satt ned en prosjektgruppe som skal se på Framtidens marinstudier.
42/08

Tiltak for rekruttering av ny studenter til IVT.
An-Magritt redegjorde for saken, der NTNU sentralt ikke lenger vil la de ulike
studieprogrammene få ha egne brosjyrer på messer og ved skolebesøk. Saken ble
diskutert og man stilte seg uforstående til denne bestemmelsen. Studentrådet mente at
man ikke kan se på at sivilingeniørutdanningen blir usynliggjort på denne måten.
Saken vil bli fremmet for FUS. Diskusjonen går videre på Studentrådets Its
learningside.

43/08

Post i butikk på campus.
Postkontoret på stripa legges ned i november. Trenger studentene postkontor på
campus? Et stort flertall i Studentrådet ønsket post i butikk. Under diskusjonen kom det
fram at det var svært viktig at det ble mulighet for kjøp av billetter, spesielt da til
Samfundets arrangementer. Videre ble det stilt spørsmål om hva lokalene til post skal
brukes til? Dersom Samskipnaden skal få disponere disse så vil studentene på
Gløshaugen få uttale seg om hva de ønsker der.

44/08

Fordeling av studenter på studieprogram i 3. klasse.
Saken ble tatt opp på bakgrunn av det som skjedde på EMIL, der neste alle studentene
ønsket seg til Varme og prosess og ikke til El.kraft. Nå har man er gått en ny runde på
IME og fordelingen etter denne ser noe bedre ut. An-Magritt etterlyste hvordan dette
håndteres ved andre studieprogram? Enighet om at det beste er at studentene fritt får
velge. For at det skal bli en god fordeling er kvaliteten på forelesningene svært viktig,
dårlige forelesninger få studenter. I enkelte tilfeller, der problemene er stor, kan
kvotering være en utvei. Innføres kvotering må studentene tidlig blir gjort
oppmerksomme på dette, da kan det bidra til å bevisstgjøre studenten.

45/08

Seminaret på Røros 20. – 21. september.
Praktisk informasjon om seminaret ble gitt.

46/08

Eventuelt.
Opplæring av de litt mer avanserte funksjonene på vår nye kopimaskin vil bli
demonstrert torsdag 18. september kl 1200.
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