NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 16.03.09 KL 14:15.

Tilstede:

Espen S. Rørvik, Vibeke Saarem, Ingrid Ødegård, Daniel Aaser, Tom Ivar Pedersen,
Ina Birkeland, Joakim Sellevold, Ståle Stokke, Trond Holgersen, Lene Jermstad,
Anniken Berge, Markus L. Vevle, Morten Hansen og Kristine Gjøsæter.

Fraværende: Torstein Skår og Ane Linnerud.
Observatører: Sara Mjelva (Styret), Jone Riverud og Lars Kristian Holgersen (begge STi).
Møteleder:
Referent:

Espen S. Rørvik
Kari Fürst.

SAKER:
24/09

Orientering v/FTRene.
• Espen orienterte fra siste SiR møte. SiR har tatt initiativ til å få på plass en ny
samarbeidsavtale med Studenttinget (STi). I forbindelse med dette er det oppstått
uenighet om valgordningen av studentrepresentanter til FUS.
• Vibeke orienterte om uravstemmingen om styreform på instituttnivå.

25/09

Nytt fra studieprogrammene.
IKT: Problemene i emnet TPK 4165 ERP/PLM ser nå ut til å bli løst.
Bygg: Det blir ansatt studieprogramleder ved bygg som tiltrer ved oppstart til høsten.
Det er kommet inn 10 søknader på stillingen.
Geo/real. Det har vært undersøkt muligheten for at siv.ingstudenter på geologi kan få
en bachlergrad etter 3 år. Dette er ikke mulig.

16/09

Referansegruppene.
Studentrådet delte seg opp i grupper for å se på innholdet i en eventuell
stillingsinstruks for referansegruppemedlemmene. I tillegg skulle representantene se på
et svarskjema som marin har utarbeidet til bruk for referansegruppene. Ingrid ga en
kort redegjørelse for intensjonen med skjemaet.

Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

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

Org.nr: 993 077 895
Telefon: 735 95496
E-post: ivt@studentradet.no

Momenter som kom fram etter gruppearbeidet:
- Fakultetet må ta mer ansvar for referansegruppene. Det bør for eksempel i
forbindelse med fakultetets time redegjøres for prosedyre og arbeid i
referansegruppene.
- KTRer og SPRer må mer inn i bildet og må kunne bistå gruppene ved behov.
- Faglærer må pålegges å skrive endelig rapport fra referansegruppearbeidet, denne
underskrives av medlemmene i gruppa.
- Rapporten må påføres eventuelle forbedringstiltak.
- Rapporten må være tilgjengelig for senere referansegrupper i emnet.
- Skjemaet til marin ser fornuftig ut, men bør ha en boks for begrunnelse under hvert
spørsmål.
- Viktig å få på plass gode rutiner for hvem som får skjemaet til behandling og hva
som kommer ut av dette i etterkant.
- Standardmodell på skjema for referansegruppene vs. gode modeller som enkelte
faglærere har i dag?
- Skjemaet kan brukes før møte med faglærer, men må ikke erstatte referatet fra
møtet.
Videre behandling av denne saken blir at Espen og Vibeke har bedt om at
referansegruppene kommer opp som sak på et ledermøte ved fakultetet.
26/09

Eventuelt.
• Hvordan øke jenteandelen ved siv.ingstudiet? Det ble en liten diskusjon om
eventuelle tiltak uten at dette førte fram til noe gode ideer. Representantene ble
bedt om å ta sakene opp med noen av jentene på sine studieprogram.
Tilbakemelding sendes på e-post til FTRene.
• Det ble reist spørsmål om hvilke plikter studieprogrammet kan pålegg sine SPRer?
Det er ingen klare regler her, blir man forespurt om å gjøre noe og ikke har tid eller
anledning til dette så er det lov å si nei.
• Sara informerte om valg av nye studentrepresentanter til NTNU styret. Frist for å
melde inn kandidater er 26. mars.
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