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Tilstede:

Espen S. Rørvik, Vibeke Saarem, Torstein Skår, Daniel Aaser, Joakim Sellevold,,
Anniken Berge, Kristine Gjøsæter, Stine Aas Myhre, Anne T. Kaasa, Kristine Nielsen,
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Fraværende: Markus L. Vevle, Sofie M. Aarnes, Kristoffer Kåsin, og Trond D. Holgersen.
Møteleder:
Referent:

SAKER:
53/09

54/09

Vibeke Saarem.
Espen S. Rørvik.

Orientering v/FTRene.
Referat fra:
• Studentrådet siv.ing
• Styremøte IVT
• ledergruppemøte IVT

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Geo. real: Har hatt SPU-møte, to møter i arbeidsutvalget, og KTR-møte. Det som har
kommet frem er blant annet:
• får 6 nye masterplasser
• 4.årsstudenter (masternivå) slipper EiT som fag ved utendlandsopphold. Studenter
som reiser ut i 3.klasse må ta EiT 4.året som normalt.
• planlegging/plassering av feltkurs (når og hvor)
• er med på Pilot: kvalitetsrammeverket. Går ut på å revidere overordnede mål med
studiet.
Marin: Valgt KTR.
I&IKT: Har valgt KTR i 1.klasse. Er også med på pilotprosjektet ang.
kvalitetsrammeverket.
Design: Arbeider med perspektivdagen (el. designdagen?). SPU-møte neste uke.
PuP: Hadde hatt SPU-møte der ForVei-prosjektet var tema og høringen om utgang
etter 3 år på siving-utdanningen.
I tillegg var det nå blitt valgt KTR i 1. klasse.
Geo/petr: Har vært på SPU-møte. Emnet Anvendt datateknikk har (endelig) blitt valgt
til dybdeevaluering (faglærer er lite villig til endringer).

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

EMIL:
• Har vært på programrådsmøte. Viktigste sak som ble diskutert var K-emner
• Har klaget på et emne i lang tid (gjentatte ganger de siste årene). Har fått med
næringslivskontakten til å profilere saken, så nå begynner endelig ting å skje.
• Arbeider med EFIKS konferansen (Energi, Forskning, Innovasjon, Kreativitet og
Studenter) 7. - 9. oktober.
PuP:
• Arbeider mot 100-årsjubileumet ”NTNU 100 skapende år”
• Få opp en fungerende alumni.
• Studieprogrammet har bedt om økte opptaksrammer neste år (ganske drastisk
nedgang i år.)
• Emnet Reguleringsteknikk er tatt ut av studieprogrammet; vil bli erstattet av
kybernitikk eller et lignende datafag.
• Skal evaluere to nye emner neste år. Det ene emnet er Produksjon- og
driftsteknikk, det andre er ikke valgt enda.
• Har fullført valg av KTRer, og skal ha møte førstkommende onsdag.
Bygg hadde ingen saker å referere til.
55/09

Profilering av studentrådet.
• Det ble diskutert mange muligheter. Se eget skriv for disse.
• Det var enighet om å fortsette og bruke genserene som profilering. (Det kom også
opp ønsker om å bestille inn genser i jentemodell neste gang.)
• Studentrådet ble enige om at hjemmesiden og tavla på stripa skal brukes mer
aktivt for å informere studentene. Dette gjøres gjennom et rulerende ansvar hvor
den/de ansvarlige sørger for at et kort sammendrag av de siste ukene (hvis noe har
skjedd vel og merke) leges ut på nett og henges på tavla.
◦ Ruleringen er på 2 uker, altså mellom to studentrådsmøter.
◦ PuP tok på seg ansvaret de første to ukene.
• Det ble bestemt at det skal lages pappfigurer som reklame for studentrådet.
◦ Plakater/figurer kan printes hos design for en billig penge.
◦ Joakim tar med kamera på neste møte for å ta bilder.

56/09

Eventuelt.
• Geo.real lurer på reglene ang. bruk av navn/stud.nr./kandidatnr. ved midtsemester
og andre tellende oppgaver. Studentrådet har eksempler på at lister med navn og
karakter har blitt offentliggjort på It's Learning.
• Det ble diskutert litt hvordan de forskjellige linjene gjør det ang. informasjon om
studier i utlandet.
◦ Ofte stiller eldre studenter og forteller om sine utenlandserfaringer.
◦ Linjeforeningene og/eller SPRer bør stå for ansvaret.
◦ Studieveileder og/eller veileder fra internasjonal seksjon bør være til stede.
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