NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA KONSTITUERENDE STUDENTRÅDSMØTE
FREDAG 16.01.09 KL 14:15.

Tilstede:

An-Magritt Tinlund, Kristoffer Kåsin, Torstein Skår, Espen Rørvik, Morten Hansen,
Daniel Aaser, Tom Ivar Pedersen, Ina Birkeland, Joakim Sellevold, Ståle Stokke,
Trond Holgersen, Lene Jermstad, Anniken Berge (gikk før sak 03/09), Markus Vevle
og Ane Linnerud.

Fraværende: Ingrid Ødegård og Kristine Gjøsæter.
Observatører: Jone R. Rygg (STi)
Møteleder:
Referent:

An-Magritt Tinlund.
Kari Fürst.

FTR 1 (leder), Kristoffer Kåsin, konstituerte og ønsket velkommen til Studentrådets
første møte i 2009.
Dagsorden: Sak 05/09 vil bli behandlet etter sak 01/09.
SAKER:
01/09

Besøk av Dekan Ingvald Strømmen.
Ingvald Strømmen ønsket å snakke litt om IVT fakultetet og litt om Handlingsplanen
til fakultetet. Han åpnet med å fokusere på viktigheten av det gode samarbeidet mellom
de tillitsvalgte studentene og fakultetet. I sitt innlegg kom han bl.a. inn på følgende
tema:
- Fakultets økning gjennom de siste årene både på opptak, forskning og
publisering.
- Fakultetets prosjekter med evaluering av studieprogram, som Framtidens
byggstudie.
- Samarbeid og avtaler med industri og næringsliv.
- Forskning og Ph.d. rekruttering.
Både under og etter innlegget til Strømmen ble det gitt mulighet for spørsmål.
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02/09

Orientering v/FTRene.
• Informasjon om arbeidet med Teknostart 2009.
• Informasjon om opplegget på utdanningsmessene og skolebesøksordningen.

03/09

Vedtak av Studentrådets vedtekter.
Forslag på vedtekter var sendt ut på forhånd og var i samsvar med tidligere
behandlinger av disse.
Avstemming:
Enstemmig vedtatt.
Ved avstemning var 3 representanter ikke tilstede.

04/09

Evaluering av eksamensperioden.
Høst eksamensperioden ble diskutert. Det kom fram ulike kritikkverdige forhold. Det
ble også denne gangen avholdt eksamen i auditorier. Problemer også der det avholdes
eksamen på engelsk for internasjonale studenter og det er ingen eksamensvakter som
behersker engelsk. Forholdene vil bli tatt opp med studiedirektøren. Representanten ble
bedt om å sende inn en oversikt over de ulike forholdene og på hvilke eksamener dette
gjorde seg gjeldene.

05/09

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Geo/petr: Informerte fra KTR-møte i desember, der det kom fram ønske om at det
holdes motivasjonsmøte for studentene i 1. årstrinn. Videre hadde studentene i 5.
årstrinn klage på veiledningsopplegget i 9. semester.
Geo/real: Markus Vevle er gjenvalgt som SPR. Det er stor bekymring over antall
masterplasser, det er ønske om minst 15, men det er bare blitt gitt 10. Dessuten er det
frustrasjon over for dårlig informasjon om masterprogrammer.
PuP: Informerte fra SPR-møte der bl.a. prosessen rundt prosjektet ”Framtidens maskin
studie” ble behandlet. Videre er studentene fortvilet over mangel på leseplasser.
Bygg: Studieprogrammet mangler leder. Stillingen vil nå bli utlyst som en
heltidsstilling med det aller nærmeste. Det har vært tilfeller der studenter i
stud.ass.stillinger har blitt satt til å gi karakterer på studentarbeider. Det er fastslått at
dette er strengt forbudt.
Design: Design har laget sin egen ”Vi mener..” brosjyre for studieprogrammet.
Studentene ser nå resultater av dette arbeidet. Det planlegges også en Industriell Design
Uke i februar med bedriftspresentasjoner og workshop opplegg.
IKT: Det har blitt holdt motivasjonsmøte for 1.kl studentene med en spørreundersøkelse. Videre har man arbeidet med framtidig rekruttering til studiet.
Marin: Informerte fra Ledermøte som ble holdt i dag. Studieprogrammet sliter med å
få tilsatt Ph.d. og Vit.ass`er som har gode nok språkkvalifikasjoner. Vider har det vært
sett på når i studiet det er mest hensiktsmessig at studentene har et utlandsopphold.
Man har nå kommet fra til at dette er i 3. kl og i 9. semester.

06/09

Møteplan for vårsemesteret.
Det ble framlagt forslag til møteplan for semesteret. Det viste seg at flere har
problemer på mandager i og med at de har forelesning som begynner kl 15:00. Det ble
likevel vedtatt og holde møtene annen hver mandag kl 14:15. Neste møte blir mandag
26. januar og siste møte i semesteret vil bli mandag 4. mai.

07/09

Innrapportering av lønn.
Kristoffer informerte om rutinene og ba alle om å skaffe seg skattekort.
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08/09

Eventuelt.
• Kort om videre prosess angående Studentrådsgenseren.
• Ny sofa til studentrådskontoret er kjøpt.
• Det blir vafler på kontoret neste fredag.
• Representantene ble også minnet om å innrapportere tidspunkt for kontortid.

Møte avsluttet kl 16:00

An-Magritt Tinlund/s/
møteleder
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