NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
ONSDAG 19.08.09 KL 16:15.

Tilstede:

Espen S. Rørvik, Vibeke Saarem, Torstein Skår, Joakim Sellevold, Anniken Berge,
Kristine Gjøsæter, Anne T. Kaasa, Jon Mikkel Haugen, Kristoffer Kåsin, Lars H.
Bjertnæs, Håvard J. Reitan og Sofie M. Aarnes

Fraværende: Daniel Aaser, Trond D. Holgersen, Markus L. Vevle, Kristine Nielsen og
Stine Aas Myhre
Observatører: Morten Olimb og Julia Iablokova var til stede under eventuelt.
Møteleder:
Referent:

Espen S. Rørvik
Kari Fürst.

SAKER:
35/09

Presentasjon av nye medlemmer.
Det ble en runde rundt bordet der nye og gamle representanter presenterte seg.

36/09

Orientering v/FTRene.
Espen orienterte om oppstartseminaret 12. – 13. september. Ellers var det lite som
hadde skjedd, 2 dager inn i semesteret.

37/09

Evaluering av eksamensperioden, vår-eksamen og konte-eksamen.
Representantene hadde følgende anmerkninger i forbindelse med de to
eksamensperiodene:
- Støyproblemer på lesesalene til geo/petr i forbindelse med pågående arbeid i
nærheten.
- Mange studenter hadde ikke fått med seg at de selv måtte melde seg opp til konten.
Heldigvis gikk det bra for de fleste.
- Det er fremdeles mange studenter som tar seg til rette ved eksamen og ikke
overholder bestemmelsene. Eksamensvaktene tørr i liten grad slå ned på dette.
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Uheldig at de som har forlenget tid ved eksamen sitter midt blant de som avslutter
på normal tid. De som har tilrettelagt eksamen blir svært forstyrret av dette.
Tilfelle der konte-eksamen ble avlyst en til to dager før fastsatt dato.
Representantene hadde også erfaring med at konte-eksamen ikke blir avholdt i
eksamensperioden, men skjøvet fram og inn i semesteret.
Det forekommer dessverre at enkelte faglærere gir enklere oppgaver til konten enn
til ordinær eksamen. Videre er det noen faglærere som alltid gjentar tidligere
oppgaver og som har satt dette i system. Studentene finner fort ut av systemet og
slike tilfeller fører fort til spekulativ kont.

38/09

Endring av Ex-phil emnet, høring.
Studentrådene skal komme med innspill på høringen til Studenttinget innen
1. september. Dokumentet var omfattende, med mange punkter det var ønsket
kommentarer på. Studentrådet valgte å dele opp studentrådet i grupper på to personer
hvor hver gruppe besvarer 2 punkter. Resultatet av dette arbeidet skal foreligge på
Studentrådets neste møte 24. august.

39/09

Eventuelt.
- Studentrepr. i NTNU Styret, Morten Olimb og Julia Iablokova, presenterte seg.
- Det er vanelig at de tillitsvalgte representantene har kontortid en gang i uka. Det er
ønskelig at dette blir fastsatt så raskt som mulig.

Møte hevet kl 17:00
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