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SAKER:
60/08

Orientering v/FTRene.
An-Magritt refererte fra ledermøte som var et omfattende og krevende møte. Av saker
som ble tatt opp kan nevnes:
- Ekstern evalueringen av sivilingeniørstudiet, hva fakultetet her vil legge vekt på i
prosessen framover.
- Ikke tek.emnene, omleggingen til komplimentære emner.
- Språkpolitikken til NTNU, høring på fakultet og instituttene med frist 3. november.
- Bygg og miljødagene
Videre skal det holdes et todelt møte førstkommende fredag; først med bl.a. Rektor og
Dekan på IVT, så med Dekan og ledergruppen på IVT, der man bl.a. tar opp:
- Handlingsplan for 2009.
- Instituttenes medvirknings mulighet.
- Perleportprosjektet.
Kristoffer refererte fra Studentenes Sivilingeniørråd (SiR), her ble det diskutert
hvordan SiR bedre kan ivareta interessene til studentene og utdanningen. SiR har også
bedt FUS om å se på opplegget rundt faglig veiledning.
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61/08

Språkpolitikken ved NTNU, høring.
Det er svært kort høringsfrister på denne saken. Studentrådet besluttet å diskutere
forslagene, for å komme fram til et samlet standpunkt på noen hovedpunkter.
Representantene ble bedt om å fremme Studentrådets syn overfor sine studieprogram,
videre vil Studenttinget bli informert om synspunktene til Studentrådet.
I diskusjonen ble det i all hovedsak lagt vekt på undervisningsspråket. Forslaget om
sidestilling av de skandinaviske språk ble diskutert. Forelesernes evne til å forelese på
norsk kontra engelsk, her ble mange eksempler trukket fram. Videre ble eksamen på
norsk eller engelsk tatt opp, og hvilket språk pensum skal være på.
Studentrådet kom fram til følgende:
- Pensum skal være på norsk eller engelsk.
- Studentrådet mener at all undervisning de 3 første årene bør gis på norsk.
- Studentrådet vil at norsk skal være hovedspråket også på masternivå, men sier ja til
undervisning på engelsk dersom det er internasjonale studenter som følger masterprogrammet.
- Studentrådet sier nei til å sidestille de skandinaviske språk, og mener det er bedre at
det foreleses på engelsk en svensk og dansk.
- Studentrådet mener det må opplyses i Studiehåndboka om hvilket språk det vil bli
undervist på.
- Eksamen innenfor naturvitenskap skal alltid vær på norsk, men engelsk eksamenssett
kan gjerne komme i tillegg.
- Utenlandske vitenskapelige tilsatte må bli testet etter 3 år om de behersker norsk,
skriftlig og muntlig.

62/08

Profilering av Studentrådet.
Det ble nedsatt en hurtig arbeidende gruppe som skal komme med forslag på utforming
av gensere til studentrådet. I gruppa sitter Joakim, Ståle og Ingrid.
Videre ble det sett på hvordan studentrådet best kan få distribuert ”Vi mener”
brosjyren, også ut til sine medstudenter.

49/08

”Vi mener” brosjyren, sluttføring.
An-Magritt og Kristoffer la fram forslag på et ferdig produkt. Det ble kort diskusjon
om farger, bilder og størrelse på brosjyren.

63/08

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Geo/petr. Studieprogrammet jobber med studieplanen. I den forbindelse er studentene
fornøyd med at de har fått gjennomslag for mange av sine synspunkter.
Marin, Har hatt SPU-møte. Det er forslag om å flytte valg av fagretning fra 3. årstrinn
ned til 2. Studentene ser ikke noen store problemer med dette. Videre ble det diskutert
studiebelastningen rundt utvekslingen med Delft i 4. årstrinn.
Design, har laget sin egen versjon av ”Vi mener” brosjyren, der både gode og dårlige
sider ved studiet blir tatt opp.
Bygg, har hatt KTR-møte. Videre har SPRene hengt opp en ”Klagemur” utenfor sitt
kontor på Lerkendalbygget.
Geo/real, ingen saker.
EMIL, har hatt Programrådsmøte der bl.a. endring og flytting av emner ble tatt opp.
IKT, har hatt SPU-møte der bl.a. hovedprofilen ble diskutert. Videre ble Studieplanen,
opptakstallene og den eksterne evalueringen av sivilingeniørutdanningen tatt opp.
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PuP, referat fra SPU-møte der bl.a. arbeidet med studieplanen ble tatt opp.
Industridagene ble også diskutert. Det ble påpekt svært uheldige omstendigheter rundt
bruken av VM-bakka, studenten driver med hærverk av interiøret. Vaktmester vil
sende ut advarsel.
64/08

Eventuelt.
An-Magritt oppfordret Studentrådets medlemmer til å begynne å overveie å overta
som FTRer i februar. Det er stor fordel om de nye FTRene kjenner til studentrådet fra
før.
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