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FRA STUDENTRÅDSMØTE
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Tilstede:

An-Magritt Tinlund, Kristoffer Kåsin, Ingrid Ødegård, Torstein Skår, Espen
Rørvik, Morten Hansen, Håvard Knutsen, Tom Ivar Pedersen, Ina Birkeland, Joakim
Sellevold, Ståle Stokke, Trond Holgersen, Lene Jermstad og Anniken Berge.

Fraværende: Ane Linnerud, Markus L. Vevle og Kristine Gjøsæter.
Observatører: Lars Kristian Holgersen og Jone R. Rygg (begge STi)
Møteleder:
Referent:

An-Magritt Tinlund.
Kari Fürst.

SAKER:
71/08

Orientering v/FTRene.
An-Magritt refererte fra fakultetets ledermøte der bl.a hun og Kristoffer presenterte ”Vi
mener” brosjyren. Studentrådet høstet lovord for sin innsats. Videre ble følgende saker
tatt opp på møtet:
- Økonomisk avtale med Aker Solutions.
- Budsjettet for 2009
- Handlingsplanen.

72/08

Klagesaker og ny sensur.
SVT-fakultetet har sendt et brev til rektor der de ber om endring av Studieforskriftens § 42,
punkt 2 (begrunnelse og klage). Forslaget fra SVT går i all vesentlig ut på at ny sensor i
klagesaker skal få all informasjon, som karakter og begrunnelsen. Samtidig får studenten
anledning til å skrive sin begrunnelse for klagen (maks 1 A4 side). Studentrådet diskuterte
SVT sitt forslag og begrunnelsen for dette. Studentrådet mener forslaget vil falle uheldig ut
for studentene og ønsker ikke denne forandringen. Studentrådet ønsker at det blir lagt ved
en sensorveiledning som redegjør for faglærers kriterier ved sensureringen. Det har tidligere i
FUS vært snakk om å utarbeide retningslinjer for sensorveiledning, saken undersøkes
nærmere.
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73/08

Samarbeidsavtalen, Studentrådene – Studenttinget.
Studenttinget har i høst jobbet med å få til en samarbeidsavtale mellom Studentrådene
og Studenttinget. I tillegg har det vært ønske om å få revidert den eksisterende
økonomiavtalen. An-Magritt la fram de forslagene som, så langt i prosessen, ligger til
grunn. Studentrådet hadde ingen innvendinger til Samarbeidsavtalen slik den nå er
utformet. Når det gjelder økonomiavtalen så var man lite fornøyd med pkt 6.9 og
ønsket dette forandret. An-Magritt tar med seg de innspillene videre i prosessen.

74/08

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Geo/petr: Kort referat fra SPU-møte. Studentrådet ble bedt om å lage en mal på attest
til KTRene.
Design: Har hatt julebord med sine KTRer. Design har også laget en plakat av sin
brosjyre som går på ønsker og meninger om design studiet. Synspunktene til
studentene har blitt godt mottatt på instituttet.
Marin: Har hatt SPU-møte og refererte fra dette. Det er også blitt holdt KTR-møte, det
er enkelte referansegrupper som ikke fungerer så godt. Valg av linje på marin har i år
svært ujevn slått, 51 mot 26.
Bygg: SPU-møtet ble avlyst. Bygg ser på faglærers bruk av stud.ass. og sender ut brev
om dette, der det bl.a. påpekes at stud.asser ikke kan sette karakterer.
Videre ønsker studentene å få gjort om en datasal til leseplasser.
Maskin: Studieprogrammet ønsker å bytte ut et emne nå til våren og søker FUS om
dette.
IKT: Må ha nye KTRer i 2. klasse. Studentene ønsker mer informasjon fra sine
tillitsvalgte. Det arbeides fortsatt med å få byttet ut kjemi emnet med diskre matte.

vært

75/08

Eventuelt.
- Første Studentrådsmøte etter jul blir fredag 16. januar kl 14.15.
- Studenttinget ber om forslag på kandidater til Likestillingsprisen.
- Kristoffer tok opp tråden fra ledermøte angående økonomiavtalen med Aker
Solutions. Dekanus har bedt om innspill fra Studentrådet på nye områder der Aker kan
bidra faglig og teknisk. Det ble fortatt en idemyldring der mange gode forslag kom
opp. Kristoffer tar disse med seg videre.
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