NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 13.10.08 KL 14:15.

Tilstede:

Kristoffer Kåsin, Ingrid Ødegård, Espen Rørvik, Morten Hansen, Ane Linnerud,
Håvard Knutsen, Tom Ivar Pedersen, Joakim Sellevold, Ståle Stokke, Anniken Berge
og Kristine Gjøsæter. An-Magritt Tinlund kom kl 15:00.

Fraværende: Markus Vevle, Trond Holgersen, Ina Birkeland og Torstein Skår.
Observatør: Vegar L. Ausrød (Styret).
Møteleder:
Referent:

Kristoffer Kåsin.
Kari Fürst.

SAKER:
56/08

Orientering v/FTRene.
Det ble orientert om:
- For-møte til Styremøte ved NTNU.
- Studenttingsmøte 9. oktober.
- NTNU har ekstraordinært Styre-møte fredag 17. oktober.

57/08

Arbeidsavtaler STi – Studentrådene, høring.
Kristoffer la fram SR-IVT sitt forslag på svar til høringen. Det kom ingen innsigelser
fra representantene. Høringsfristen er onsdag 15. oktober, eventuelle rettelser må
Kristoffer ha innen tirsdag.

49/08

”Vi mener” brosjyren, sluttføring.
Kristoffer hadde satt sammen de av bidragene som var kommet inn. Imidlertid manglet
han 2 bidrag/kapitler. Enkelte deler av brosjyren ble gjennomgått og noen endringer
gjort. Videre ble det enighet om at det må foretas noen kutt i enkelte kapitler.
Kristoffer og An-Magritt håper å kunne ha ferdig en endelig utgave om 14. dager.

Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

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

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

58/08

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Geo/petr, geo/real, marin og design hadde ingen saker å melde.
IKT ønsker å bytte kjemi-emnet med diskre-matte.
Maskin. Vaktmester har beklageligvis kjørt bort og kastet bokskap der studentene
hadde oppbevart bøker etc. Studentene vil få erstatning for tapet.
Bygg:
- Referat fra Studieprogramutvalget.
- SPR har hatt møte med pedagogiskkoordinator angående klage på en foreleser,
saken ser ut til å ordne seg da en referansegruppe nå er på plass.
- Linjeforeningens lokaler på Moholt blir pusset opp.
EMIL:
- Referat fra Studieprogramrådet der opptak 2009 ble diskutert.
- Studentene har et problem på enkelte prosjekt og masteroppgaver, de får kun
definert deler av oppgaven ved start. Det hender at utfyllende oppgavetekst ikke
blir gitt studenten før mot slutten av oppgaven, dette har for noen fått store
konsekvenser.

59/08

Eventuelt.
- Det ble tatt opp Studenttingets praksis i saker der et resolusjonsforslag kommer
opp. Studentrådet mener at Studenttinget må være forsiktige med å vedta slike uten
at forslaget har vært ute på høring og er skikkelig belyst. Studentrådet tar dette opp
med Studenttinget.
- Det ble reist spørsmål om norsk eller engelsk som undervisningsspråk og at
Studentrådet bør mene noe om dette, det ble en kort diskusjon. Saken vil bli tatt
opp som egen sak.
- Det et ønske om at studenter som er ferdige ved NTNU kan få beholde en NTNU epost, som f.eks at (ætt)stud.ntnu.no erstates med (ætt)alumn.ntnu.no. Studentrådet
mener at dette er en sak for Studenttinget og vil ta dette opp med dem.
- Representantene må underskrive en arbeidskontrakt med taushetserklæring. De vil
få beskjed fra fakultetet om dette.

Møte hevet kl 15:30

Kristoffer Kåsin/s/
møteleder

Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

Kari Fürst/s/
referent

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

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

