NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 16.11.09 KL 14:15.
Tilstede:

Espen S. Rørvik, Torstein Skår, Daniel Aaser, Joakim Sellevold, Trond D. Holgersen,
Markus L. Vevle, Kristine Gjøsæter, Anne T. Kaasa, Kristine Nielsen, Jon Mikkel
Haugen, Kristoffer Kåsin, Lars H. Bjertnæs, Håvard J. Reitan, Stine Myhre og
Sofie M. Aarnes

Fraværende: Vibeke Saarem og Anniken Berge
Observatører: Åsa Hoem og Anders Ulvestad (begge nyevalgte FTR for 2010)
Møteleder:
Referent:

Espen S. Rørvik
Kari Fürst.

SAKER:
68/09

Orientering v/FTRene.
Espen refererte fra Studieprogramledermøte der saker som rekruttering og likestilling
ble diskutert.

63/09

Tverrfaglighet i utdanningen, høring.
Saken utgår da denne vil bli behandlet av Studenttinget for hele NTNU.

65/09

Faglig bruk av IKT i sivilingeniørutdanningen, høring.
Studentrådet diskuterte bruk av IKT i utdanningen. Det viste seg at mange
studieprogram gjør bruk av IKT i emner fra 3. klasse og oppover. Studentrådet mener
at dersom IKT også innføres i lavere årskurs og i basis emner så må dette gjøres
skikkelig. Det påpekes at det også må gies grundig opplæring og veiledning.
Dersom et emne innfører IKT så må dette ha relevans for faget og også på eksamen.

69/09

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Maskin: Referat fra møte med Industriringen. Siemens har sagt seg villig til å være
”prøvekanin” i gjennomkjøringen av en workshop som vi skal ha med flere bedrifter i
forbindelse med Fremtidens PUP-studie. Her vil vi gå gjennom hva som skal drøftes
og diskuteres ute hos bedriftene for å få tilbake viktig informasjon om hva de forventer
av en maskinstudent og hva slags fag/fordypninger de mener er sentrale.
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Marin: Referat fra SPU-møte og møte om Framtidens marin studium.
Geo/petr: Referat fra SPU-møte og KTR-møte. Det har blitt holdt kurs i studieteknikk
for lavere årskurs. Spørsmål rundt bruken av referansegruppene er tatt opp ved
studieprogrammet. Hovedprofilen, Formasjonsevaluering, blir lagt ned.
Design: Designdagene er blitt gjennomført og var svært vellykket. Instituttet jobber for
en ordning lik næringslivsringen, studentene er positive.
Geo/real: Referat fra SPU-møte og møte i forbindelse mede Framtidens berg studium.
Videre jobber studentene opp i mot fakultetet for å forhindre at de mister flere
leseplasser. Studentene er fornøyd med at dataplassene har blitt oppjustert.
IKT: Det har blitt holdt motivasjonsmøte for 1. klasse.
Bygg: Referat fra KTR-møte.
EMIL: Referat fra KTR-møte. IME har sakt ja til å være med på Framtidens energi og
miljø studium. Videre ble det lagt fram for studentrådet statistikk over frafallet ved
studieprogrammet. Her gjøres det et meget grundig arbeid for å kartlegg hvor det blir
av studenter som slutter.
70/09

Juks på midtsemesterprøver og ved avsluttende eksamen.
De tillitsvalgte for innrapportert historier om utbredt juks ved midtsemesterprøver og
også ved avsluttende eksamen. Uheldigvis ser det ut som om det er de utenlandske
studentene som hyppigst prøver seg på dette. Studentrådet diskuterte omstendighetene
rundt saken. Det ble avgjort at det skulle skrives et brev til fakultetet om problemet og
så vil eksamenskontoret bli kontaktet.

71/09

Eventuelt.
- Det ble stilt spørsmål om EiT ikke burde gis som et intensivemne til alle
studentene. Det var delte meninger om dette i Studentrådet.
- Det ble minnet om allmøte for sivilingeniørstudentene på førstkommende onsdag.
- Studentrådet bør på nyåret se på om valget av FTRer bør skje med valg av en ny
FTR hvert halvår, dette for å bedre kontinuiteten.
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