NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 10.11.08 KL 14:15.

Tilstede:

An-Magritt Tinlund, Kristoffer Kåsin, Torstein Skår, Espen Rørvik, Morten
Hansen, Ane Linnerud, Tom Ivar Pedersen, Ina Birkeland, Joakim Sellevold,
Ståle Stokke, Trond Holgersen, Anniken Berge og Kristine Gjøsæter.

Fraværende: Markus Vevle, Ingrid Ødegård og Håvard Knutsen.
Observatører: Lars Kristian Holgersen (STi), Jone Rivrud (STi) og Sara Mjelva (Styret).
Møteleder:
Referent:

An-Magritt Tinlund
Kari Fürst.

SAKER:
65/08

Godkjenning av referat fra 27.10.08.
Referatet godkjent med endringer.

66/08

Orientering v/FTRene.
* An-Magritt orienterte om saker i Studentenes Sivilingeniørråd (SiR).
- Valg av ny representant til SiR om en uke, må være jente.
- SiR sin rolle mot siv.ing.studenter og FUS.
* An-Magritt orienterte fra Ledermøte på IVT:
- Campusutviklingen.
- Ph.d. rekrutteringen.
- NTNU alumni
* Kristoffer ga et kort referat fra Styringsdialog møte 31.10.08. Rektor deltok på dette
Og det dreide seg i all vesentlig om enhetlig ledelse kontra valgt ledelse.

67/08

Endringer av Opptaksforskriften, høring.
Høringsnotatet ble gått igjennom. Studentrådet hadde ingen innvendinger eller
kommentarer på forslaget.
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68/08

Forslag til vedtekter for Studentrådet.
Kari redegjorde for det framlagte forslaget. Studentrådet søker Brønnøysund om
organisasjonsnummer, i den forbindelse har vi mottatt tilbakemelding om at
Studentrådets nåværende instruks ikke er omfattende nok. De nye vedtektene ble
diskutert og forandringer vil bli gjort.

62/08

Profilering av Studentrådet.
Ståle la fram fire forslag til design på genseren. Studentrådet ble enig om ett av disse
med mindre endringer. Joakim vil nå innhente pristilbud fra flere leverandører.

69/08

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
EMIL: Ingen saker.
Geo/real; har hatt SPU-møte der det bl.a. ble gjort endringer på studieplanen for
2009/2010.
PuP; har laget arbeidsinstruks for KTRene og hatt KTR-møte.
IKT; har holdt info-møte for 1. klasse. Videre slutter Håvard som SPR til jul og det
skal velges ny.
Bygg; har hatt SPU-møte. Studieprogrammet mangler leder, det blir trolig ikke valgt
noen ny leder før til vår/høst. I tillegg har studieprogrammet holdt info-møte om
studieretningsvalg.
Geo/petr; har endelig fått valgt KTR i 1. klasse. Morten orienterte om en sensur-sak i
3. klasse. Det har vært en tellende ”obligatorisk selvstendig øving” (mer lik en
eksamen), faglærer nekter å offentliggjøre karakterene før i januar. Saken blir
undersøkt.
Design; har hatt SP-rådsmøte, der bl.a et ønske om utvidelse av opptaket til studiet ble
diskutert. Det var de eksterne i rådet som fremmet forslaget.
Marin; har hatt SP-rådsmøte der ”Framtidens marinstudie” var hovedsak.
Studieprogrammet ønsker å flytte fagvalget fra etter jul fram til høsten i 3. klasse.

70/08

Eventuelt.
- Det er ledervalg i Studenttinget på onsdag. Det oppfordres til å møte.
- E-postlister på studentene skal vist nok ligge på innsida, på studieprogram og klasse.
- Det ble stilt spørsmål om hvordan saken med rekruttering av ny studenter til NTNU
og IVT lå an. Det er lite nytt her, men når det gjelder den felles rekrutteringskampanjen
så er den lagt. Hva fakultetene/Studieprogrammene vil gjøre til våren blir spennende å
se.
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