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Besøk av prodekanus Svein Remseth og seksjonsjef Hilde Lysne, diskusjon om
utdanningskvaliteten.
Svein Remseth hadde tatt kontakt med studentrådet for å få en dialog om
utdanningskvaliteten ved fakultetet. Det ble lagt mest vekt på bruken av
referansegrupper og hvordan systemet fungerte. Fra studieprogrammene ble det også
gitt en kort tilbakemelding på hvordan arbeidet med de enkelte Framtidens studier
ligger ann. Det ble også gitt tilbakemelding på bruk av lab. i undervisningen og hvor
fornøyd studentene er med dette. Her er kort noen av tilbakemeldingene fra
studieprogrammene:
Marin: Det er utarbeidet egne referansegr.skjema. Stud.prog. er flinke til å holde
referansegruppemøter, men er ikke like flinke til å følge opp det som her kommer fram.
Det er lab.arbeid i alle fellesemner i 1. – 3. årstrinn, noe studentene er godt fornøyd
med. Arbeidet med Framtidens marinstudium er godt i gang. I forbindelse med dette
arbeidet er det sendt ut en spørreundersøkelse til alle studentene.
Geo/petr og geo/real: Det har vært klassetillitsvalgtmøte der bl.a. problemene rundt
referansegruppearbeidet ble diskutert. Mangel på tidligere rapporter vanskeliggjør
arbeidet. Ordningen med obligatorisk spørreskjema til hele klassen er en god løsning.
På masternivå er det ofte så få studenter at det er unødvendig med egne referansegr.
Geo/realfag har mye lab og feltarbeid og er godt fornøyd med dette.
Når det gjelder arbeidet med Framtidens bergstudium så er det her dårlig med
studentrepresentasjon.
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IKT: Referansegr. fungerer, man har til og med tatt i bruk KVASS i dette arbeidet. Det
ble påpekt problemer rundt ex-fak-emnet.
Godt fornøyd med at mange emner er lab-relaterte.
PuP: Det er ulik erfaring med referansegr, ønsker at første referansegr.møte må skje
tidligere i semesteret. Studiepr. evaluerer to emner hvert år, til tross for dette så går ofte
de samme problemene igjen år etter år. Ser det problematisk ved kjøp av emner
mellom instituttene, da klager vedr. slike emner sjelden kommer fram til faglærer.
Studentene opplever at øvingsopplegget, i enkelte emner, ikke er relevant til pensum
og eksamen.
Design: Studiepr. har arrangert Referanseggruppeuke i samarbeid med Instituttleder
og Studiepr.leder. Dette bidro til gjennomføringen og skal videreføres. Referatene fra
møtene ble lagt frem og diskutert på SPU-møte.Design er privilegert med mye
verkstedarbeid og det er byggmessig lagt til rette for dette. Datalaben er derimot på
smertegrensen, og burde utvides. Ønsker også midler til utvikling av en
brukbarhetslab. Det kan ellers nevnes at plassforholdene genrelt på instituttet er på
grensen med dagens strudentantall. Ønsker seg flere grupperom.
Arbeidet med Fremtidens Designstudium er igangsatt.
EMIL: Samarbeidet mellom El-kraft og EPT er ikke alltid like enkelt. Referansegr.
fungerer, men de samme feil/mangler går igjen år etter år.
Framtidens energistudium er i gang, har fått studenter med i styringsgruppen.
Bygg: Arbeidet med referansegr. kan bli bedre. Ønsker mer faste rutiner og klare
komandolinjer.
Ønsker mer lab. i undervisningen. Det bør sees på muligheten for bruk av verkstedene
for studentene. Nivået på lab kan forbedres spesielt ved de tidlige årstrinn. Det er stort
sett godt samsvar mellom øvinger, pensum og eksamen. Men i noen emner er dette
ikke så bra og problemene blir da svært synlige. Det er ønske om mer bruk av
datasimulering gjennom hele studiet.
Under gjennomgangen kom det klart fram fra alle studieprogrammene at fakultetet må
utarbeide standardisert informasjon om referansegruppenes formål, hensikt og hva
arbeidet går ut på. Alle studenter må informeres på høsten i førsteklasse om viktigheten
av referansegruppene. Remseth påpekte at rapportene fra referansegruppene også må
sendes til instituttlederne. Videre var det enighet om at det må tas i bruk mer
datasimulering som bl.a matlab. Spesielt er dette viktig i matte-emnene i de tidlige
årskurs.
Studentene påpekte også forholdene rundt mangel på lesesalplasser i
eksamensperioden og ba fakultetet se på muligheten for å få åpnet enkelte auditorier og
andre egnete rom til dette formål. Det ble bedt om en oversikt over alle tilgjengelige
leseplasser på fakultetet og hvilket studieprogram de forkjellige leseplassene eventuelt
tilhører.
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Orientering v/FTRene.
- Studentrådets brev om fusk ved eksamen har tydeligvis gitt resultater, nå er fokus
satt på dette. Studentrådet vil passe på å følge dette opp før våreksamen.
- Anders savner fortsatt svar fra noen av studieprogrammene om e-postadresse til
linjeforeningene.
- På ledermøtet sist var saken om internhusleie oppe. Det viser seg at IVT fakultetet
er et av de fakultetene med mest plass.
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Eventuelt.
Det vil bli holdt Inn- utfest for gamle og nye FTRer torsdag 25. februar.
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