NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 04.05.09 KL 14:15.

Tilstede:

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

Fraværende: Ingrid Ødegård
Observatører: Jone Riverud (STi) og Sara Mjelva (Styret).
Møteleder:
Referent:

Espen S. Rørvik
Kari Fürst.

SAKER:
31/09

Orientering v/FTRene.
Det ble orientert fra følgende saker:
- Allmøte for sivilingeniørstudentene 28.04.09.
- Resultatet fra Styrevalget.

32/09

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Det ble referert fra råds- og utvalgsmøter. I tillegg var det flere studieprogram som
hadde hatt allmøter og KTR-møter. Videre ble det orientert om følgende saker:
Geo/real: Det har blitt en betydelig økning av masterplasser fra høsten. Det vil bli
utlyst 18 plasser.
Geo/petr: De nye K-emnene har vært oppe til diskusjon.
- Student Aid har tatt kontakt for å prøve å få til en obligatorisk arbeidsdag til inntakt
for skolebygging i U-land. Studentene mener at et eventuelt vedtak om en slik
ordning må tas på et høyere nivå.
- Det kan virke som om EiT har blitt en god årsak for studentene til å reise ut våren i
4. klasse.
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Design: Spørsmål angående prosedyre ved opprettelsen av de nye K-emnene som
kommer høsten 2010.
Marin: Delft-studentene ved marin får bedre karakterer ved NTNU enn de får ved
Delft. Ved nærmere undersøkelse viser det seg at årsaken bl.a. er at her ved NTNU blir
hele karakterskalaen brukt. I Delft er det unntaksvis at det gis toppkarakter på A-nivå.
33/09

Vedrørende valg av studentrepresentanter til Instituttstyrene.
FTRene har fått i oppgave fra fakultetsledelsen å innstille studentrepresentanter til
instituttstyrene. FTRene delegerer oppgaven til studieprogramtillitsvalgte. Det ble en
diskusjon på hvordan dette best kunne gjøres, spesielt der flere studieprogram og
institutter krysser hverandre. Sett på bakgrunn av at det denne våren ble så kort varsel
for Studentrådet å komme med kandidater så blir de tillitsvalgte nødt til å gå ut å finne
interesserte studenter. Det ble videre påpekt nødvendigheten av å komme fram til en
valgordning for framtiden. Studentrådet vil behandle dette til høsten.

29/09

Oppsummering av semesteret.
FTRene oppfordret Studentrådets medlemmer til å komme med tilbakemelding på
hvordan semesteret har fungert. Det kom ingen kritiske tilbakemeldinger, det kan
derfor se ut som om Studentrådet har funnet fram til en god arbeidsform. Høstens
oppstartseminar ble trukket fram som veldig positivt og som noe alle påpekte måtte
videreføres.
Vedrørende bestilling av Studentrådsgenseren så har dette beklageligvis tatt all for lang
tid. Genseren er ventet ferdig i neste uke.

34/09

Eventuelt.
- Valg av Instituttledere vil foregå 14. – 15. mai. -09
- Avslutningslunsj tirsdag 12. mai kl 11.30.
- Hva skjer med hovedprofilen ved de respektive linjene når studentene ikke velger
den retningen? Hva kan/må gjøres for å få flere studenter til å velge retning
innenfor hovedprofilene? Kort meningsutveksling.

Møte hevet kl 15:45
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