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Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 18.01.10 KL 14:15.
Tilstede:

Anders Ulvestad, Åsa S. Hoem, Torstein Skår, Daniel Aaser, Joakim Sellevold,
Anniken Berge, Torstein H. Eriksen, Kristine Gjøsæter, Anne T. Kaasa, Kristine
Nielsen, Jon Mikkel Haugen, Kristoffer Kåsin, Lars H. Bjertnæs, Sindre Stunes og
Sofie M. Aarnes

Fraværende: Stine Aas Myhre og Trond D. Holgersen.
Møteleder:
Referent:

Anders Ulvestad
Kari Fürst.

SAKER:
01/10

Orientering v/FTRene.
Ingen saker

02/10

Perspektivemner, høring fra Studenttinget.
Høringen fra Studenttinget (Sti) hadde 6 spørsmål som studentrådene har blitt bedt om
å ta stilling til:
1. Mener studentene at 7,5 stp er tilstrekkelig for å oppnå ønsket innsikt i et annet
fagområde?
Ja, men det avhenger av emnet.
2. Opplever studentene at perspektivemnene er et meningsfylt supplement til studiet?
Det beror på emnet man velger. Dersom det er rett nivå på emnet kan det være
meningsfylt.
3. Opplever studentene at det er et emne som bidrar til kompetanseheving?
Samme svar som over.
4. Oppfatter studentene perspektivemnet som et godt innblikk i en annen studiekultur?
Nei, men det kan ikke 7,5 stp gi. Igjen avhenger dette mye av hvilket emne som
velges.
5. En aktuell endring er å innføre perspektivemner også for bachelorstudenter, er dette
ønskelig?
Spørsmålet var ikke relevant for Studentrådet IVT da dette allerede er praksis for
fakultetets eneste bachelorprogram..
6. Når ser studentrådene det som hensiktsmessig å plassere emnet i studieløpet?
Dette bør være opp til hvert studieprogram å bestemme.
Høringsfrist til Sti er 1. februar. FTRene skriver et høringsforslag.
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03/10

Evaluering av eksamensperioden.
Det ble gitt tilbakemelding på hvordan eksamensperioden hadde blitt gjennomført:
- Det bør ikke holdes eksamen i auditoriene.
- Svært ulike forhold i i Nidarøhallen. Noen eksamenslokaler var under en hver
kritikk. Ventilasjon og varme var også et stort problem.
- For å unngå fusk bør det være mer sjekking av tillatte hjelpmidler. Det kom forslag
om at faglærer, når han/hun går rundt, kunne ta noen kontrollsjekkinger.
- Fortsatt er ikke vaktene streng nok med å få enkelte studenter til å avslutte når tiden
er ute.
- Fremdeles er det dårlig med informasjonen på engelsk til de utenlandske
studentene.
- Samme fagemne hadde 2 eksamener på samme dag, er dette tillatt?
- Hva er sensurfristen på prosjektarbeid på 7,5 studiepoeng?
Kari sjekker opp noen av disse forholdene.

04/10

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Bygg: Studieprogrammet ser på muligheten for å få til et tettere samarbeid med
arkitekt, bl.a når det gjelder EiT. Geir Walsø har blitt ansatt som ny Inst.leder ved
Vann og miljøteknikk.
PuP: Arbeidet med å få til et tettere samarbeid med næringslivet fortsetter.
IKT: Ny student i stud.ass.stillingen på rekruttering, det har blitt ansatt en fra 1.
årstrinn.
Geo/real og geo/petr: Det jobbes med Framtidens bergstudium. Videre har
problemene rundt fusk ved eksamen blitt tatt opp.
EMIL: Det er ansatt ny pedagogisk koordinator. Det jobbes videre med Framtiden
miljø og energistudium.
Design: Det er blitt bestemt å gjeninnføre instituttets time. Arbeidet med Framtidens
designstudium fortsetter.
Marin: Ingen saker.

05/10

Eventuelt.
- Studentrådsrepresentantene må sette opp sine kontortider, disse sendes inn på epost til FTRene.
- Det blir vafler på kontoret på fredager mellom kl 11:00 – 13:00 dette semesteret.
- Spørsmål angående forsikring av studenter som er på feltarbeid og på lab, har
kommet opp på bygg. Bygg SPRene undersøker hvilke muligheter som kan være
aktuelle.
- FUS skal ha oppe en sak angående justering av Utfyllende regler – gjentaksregler.
Her har det vist seg at det er rom for feiltolkninger, noe som har medført ulik
praksis ved fakultetene. Studentrådet diskuterte saken slik at FTRene kan uttale seg
på studentrådets vegne når Studentrådet for siving-utd behandler saken.
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