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Referent:

Anders Ulvestad
Kari Fürst.

SAKER:
13/10

Besøk av SiT, Info om kurstilbud til studentene.
Saken utsatt.

14/10

Orientering v/FTRene.
Kort orientering om de mest sentrale sakene som ble tatt opp på Ledermøte og i
Utdanningsutvalget på IVT, her kan nevnes:
- Strategiplan 2010 -2015.
- Kvalitetsmeldingen.
- Fusk ved eksamen og midtsemester.
- Referansegruppeproblematikken.
- ForVei prosjektet.

15/10

Homans Legat, innstilling av representanter.
Åsa S. Hoem og Joakim C. Sellevold blir med i studentgruppa som innstiller til Homas
Legat. De er med i ett år.

16/10

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Representantene ble før runden rundt bordet bedt om å fortelle om sine erfaringer med
ForVei-prosjektet dersom de hadde noen.
Marin: Ingen saker.
PuP: Har vært med på ForVei-prosjektet. Der var erfaringen noe blandet.
Studieprogrammet har kommet fram til at det ble for kostbart å delta igjen.
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I tillegg mener de at mye av tilbudet som gis gjennom ForVei allerede eksisterer.
Geo/real: Har hatt KTR-møte og vært på SPU-møte. Tekn.geo har vært med på
ForVei, men ingen av stud.repr. hadde egen erfaring fra dette.
Geo/petr: Har vært på SPU-møte der Kvalitetsmeldingen var hovedsak.
IKT: Har holdt KTR-møte der referanseproblematikken ble tatt opp. Dessuten
fortsetter det å komme klage på generell fysikkemnet.
Bygg: Har vært på SPU-møte der bl.a. bygg sin hjemmeside ble tatt opp. Studentene
synes denne er dårlig og ønsker at det blir lagd en ny. Studentene ønsker selv å ta
ansvar for en ny hjemmeside og fikk tilsagn om dette.
Studenttillitsvalgte i Instituttstyrene ser ut til å gjøre en meget god jobb. SPRene
ønsker nå et tettere samarbeid med disse.
Design: Har vært på SPU-møte. Det ble foretatt evaluering av et pågående vertikalt
samarbeid mellom 3 og 6 semester, samt et par fag fra forrige semster. Det jobbes
med Framtidens designstudium. Studentene er missfornøyd med web-sidene til
design, men det var liten vilje til å gjøre noe med det. Det jobbes med å få i gang en
ny Studentundersøkelse.
EMIL: Det har vært Prog.rådsmøte der hovedsaken var kvalitetsmeldingen.
17/10

Eventuelt.
• Det ble stilt spørsmål om studenter som deltar under prosjektene Framtidens studier
får noen kompensasjon for dette arbeidet? Svaret var at dette ikke er vanlig. I
frivillige verv som ikke er kompensert bør ikke ledelsen pålegge studenten noe
arbeid utover det å delta på møtene.
• Spørsmål om Linjeforeningenes støtte for deltakelse ved Teknostart?
Linjeforeningene får støtte fra fakultetene for sitt arbeid i forbindelse med
fadderordningen, for siv.ing-utdanningen blir dette også Teknostart.
• SINTEFs pris for fremragende pedagogiske virke. Studenttinget ønsker forslag på
kandidater.
• Det har kommet henvendelse fra Teknisk avd. om noen av bokskapene på Stripa
kan fjernes i forbindelse med at det skal pusses opp? Det er i dag en overkapasitet
av bokskap på Stripa, de siste årene har under halvparten vært i bruk. Studentrådet
foreslår derfor at halvparten av skapene kan fjernes. Studentrådet fremmer forslag
om at ett par av avlukkene brukes til billettsalg, og at flere av typen garderobeskap
erstattes med bokskap.
• Studentrådets hjemmeside og tavle på stripa må oppdateres.
• Det mangler vararepresentanter til Studenttinget fra IVT. FTRene har fullmakt til å
velge disse og det bør gjøres snarest.

18/10

Fullmakt til Studentrådet i FTRens fravær.
I perioden 21. mars til 9. april vil begge FTRene være bortreist. Dersom det skulle
oppstå situasjoner/møter der Studentrådet må være representert fikk Studentrådet
fullmakt til å peke ut en setterepresentant.
Møte hevet kl 15:30
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