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Fakultet for ingeniørvitenskap
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Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 24.08.09 KL 14:15.

Tilstede:

Vibeke Saarem, Torstein Skår, Daniel Aaser, Joakim Sellevold, Trond D. Holgersen,
Anniken Berge, Kristine Gjøsæter, Stine Aas Myhre, Anne T. Kaasa, Kristine Nielsen,
Kristoffer Kåsin, Lars H. Bjertnæs, Håvard J. Reitan og Sofie M. Aarnes

Fraværende: Espen S. Rørvik, Markus L. Vevle og Jon Mikkel Haugen.
Observatører: Morten Olimb.
Møteleder:
Referent:

Vibeke Saarem
Kari Fürst.

Ny studentrepresentant i FUS, Ole-Christen Enger, kom innom og presenterte seg for Studentrådet.
SAKER:
40/09

Godkjenning av referat fra 19.08.09.
Referatet godkjent uten endringer.

41/09

Orientering v/FTRene.
Vibeke orienterte fra ledermøte på fakultetet samme dag. Av saker som ble tatt opp på
møtet og som hadde interesse for studentene, var det opptaket som sto i fokus. Det har
vært en nedgang i søkertall og nedgang i opptakskravet generelt på IVT. På møtet kom
det også fram at det er flere instituttstyrer som mangler studentrepresentant. Vibeke
krevde at SPRene ordnet dette så raskt som mulig.

42/09

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Felles for de fleste studieprogrammene var at det meste hadde dreid seg om årets
opptak. Her gikk det igjen at det i år er opptatt færre studenter enn i fjor. Flere
studieprogram hadde imidlertid økt opptaket i 4. årstrinn.
Design, har i år flyttet på noen emner, dette er studentene svært fornøyd med.
Bygg. Kort referat fra styremøte i Næringslivsringen. Det vil bli arrangert Bygg og
Miljø dag i høst også. Ny leder for studieprogrammet, Bjørn G. Petersen, er på plass.
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38/09

Endring i Ex-phil emnet, høring.
Representantene hadde jobbet med sine tildelte spørsmål og la fram resultatet av
arbeidet. Noen av spørsmålene følte representantene det var vanskelig å komme med
noen mening om da de hadde for lite bakgrunnsinformasjon. Noen av momentene det
oppsto diskusjon rundt var:
- Sensurordningen. Dokumentet innholdt lite informasjon om hvordan dette vil bli
ordnet i praksis når det blir flere faglærere involvert.
- Antall paralleller, her mente representantene at det var nok med to til tre paralleller
og begrunnet dette.
- Fordelingen mellom kjernedel og studiespesifikk del. Her ble det en del diskusjon
da representantene som hadde jobbet med dette spørsmålet ønsket å øke den
spesifikke delen på bekostning av kjernedelen.
Vibeke vil sette sammen et høringssvar på bakgrunn av det som kom fram.

43/09

Eventuelt.
- Det ble stilt spørsmål om Studentrådet ville følge opp saken fra forrige møte om
flytting av konte-eksamener. Før saken eventuelt vil bli fulgt opp må det innhentes
noe mer informasjon.
- Det ble stilt spørsmål om Instituttlederjobben, tilsetting kontra valgte ledere og
økonomien rundt denne stillingen.
- Representantene ble igjen oppfordret til å sette opp kontortid.

Møte hevet kl 15:30.
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