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Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 15.03.10 KL 14:15.

Tilstede:

Åsa S. Hoem, Daniel Aaser, Joakim Sellevold, Kristine Gjøsæter, Anne T. Kaasa,
Trond D. Holgersen, Lars H. Bjertnæs, Sindre Stunes, Sofie M. Aarnes og Torstein H.
Eriksen kom kl 15:00.

Fraværende: Anders Ulvestad, Torstein Skår, Anniken Berge, Stine Aas Myhre, Kristine Nielsen,
Jon Mikkel Haugen og Kristoffer Kåsin,
Møteleder:
Referent:

Åsa S. Hoem.
Kari Fürst.

SAKER:
19/10

Besøk av SiT-råd v/Jenny Bremer, info om kurstilbud til studentene.
Jenny Bremer fortalte om SiT-råd sitt arbeid og hvilke kurstilbud som i dag fantes for
studentene. Innenfor sitt arbeid samarbeider SiT-råd både med studentorganisasjoner
og ulike deler av universitetet og høgskolene. Kurstilbudet skal være et lavterskeltilbud. Det er i dag venteliste for å komme med på de fleste kursene. SiT-råd jobber
også med planleggingen av nye kurs, i den forbindelse ønsket Bremer innspill fra
Studentrådet og fikk mange tilbakemeldinger.
Studentrådet påpekte behovet for å utvide Helsesøstertilbudet med mer enn 3 timer i
uka.

20/10

Orientering v/FTRene.
Åsa orienterte om de mest relevante sakene som hadde vært oppe i Utdanningsutvalget
ved IVT og på ledermøtet.
Utdanningsutvalget:
- orientering om N5T.
- Refereransegruppene.
- Øking av studieplasser ved IVT ved opptak 2010.
Ledermøte:
- IVT setter ned et utvalg som skal se på lab-situasjonen.
- Det settes også ned en Faggruppe som skal se på prestasjonsnivået.

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

21/10

Fordypningsordningen i siving-studiet.
Åsa redegjorde for saken. Prodekanus Svein Remseth har oppfordret til innspill fra
studentene. Det ble diskusjon om dagens ordning, der det kom klart fram at studentene
mener at denne bør forbedres. I dokumentet som var sendt til fakultetene var det
skissert 2 mulige endringer A og B. Studentrådet diskuterte disse og kom fram til at
forslag B kunne være et alternativ. Denne ordningen har en svakhet med hensyn til
eventuell konte for studenter i 9 semester. Studentrådet mente dette kunne ordnes ved
at emnene disse studentene tok fikk egne emnekoder, slik at det kunne holdes konte i
januar. Disse kontene ville sannsynligvis kunne holdes muntlig da det neppe dreier seg
om mange studenter.

22/10

Innspill til Åsa på saker i forbindelse med utdanning i anledning IVT sitt seminar 16. –
17. mars.
Åsa fortalte kort om hva som hadde vært tatt opp av studentene på IVTs forrige
seminar. Hun ba om innspill på eventuelle nye saker som Studentrådet ønsker at hun
skal ta opp. To saker ble nevnt, problemer med utveksling da særlig i forbindelse med
godkjenning av emner. Videre var det ønske om å holde fokuset oppe på
referansegruppeproblematikken.

23/10

Eventuelt.
- Fredag som kommer vil både Åsa og Anders være bortreist.
- Det er behov for flere vararepresentanter til STi fra IVT. Åsa ba representantene
om hjelp til å finne mulige kandidater.

Møte hevet kl 15:45

Åsa S. Hoem/s/
møteleder

Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

Kari Fürst/s/
referent
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