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SAKER:
24/10

Orientering v/FTRene.
Åsa orienterte fra ledermøte på fakultetet, der følgende saker bl.a. ble tatt opp:
- EU-finansiert forskning.
- Internhusleie: Her kom det fram av rapporten at det er overskudd på studentplasser
og kontorplasser. SR-IVT vil ta dette opp på et senere møte og gi fakultetet
tilbakemelding.
- Rektor har sendt ut beskjed om at auditorier skal være tilgjengelig slik at
studentene kan bruke disse som leseplasser i eksamensperioden.

25/10

Oversikt over leseplasser i eksamensperioden.
Studentrådet for sivilingeniørutdanningen skal ha allmøte på tirsdag 20. april. På
allmøtet er det bestemt at hvert fakultet skal ha klart en presentasjon av tilgjengelige
leseplasser i eksamensperioden. Studentrådets medlemmer ble bedt om å sende
FTRene en oversikt i løpet av uka.

26/10

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Bygg: Næringslivsringen har hatt styremøte der framtidig satsningsområder ble tatt
opp. Det er ønskelig å jobbe for å få byggnæringen med på forskningssiden. I tillegg
har det vært SPU-møte.
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Marin: Studentene planlegger en evaluering av Teknostart og fadderordningen, dette
på bakgrunn av tidligere kritikk om for høyt drikkepress.
PUP: Det har vært SPU-møte der Framtidens PuP studium var tema. Videre ble
kvaliteten på fysikkemnet tatt opp. Det var en faglærer fra Institutt for fysikk til stede.
IKT: Ingen saker.
Geo/petr og geo/real: Har hatt SPU-møte der bl.a. læringsmålene og handlingsplanen
ble tatt opp.
Design: Har hatt SPU-møte der Det nye designstudiet ble tatt opp. Design har også på
gang en studentundersøkelse som lukkes på førstkommende søndag. Videre har design
blitt oppfordret til å delta på et opplegg for kvinnelig gründere, dette i regi av
Entreprenørskolen.
Under gjennomgangen av saken kom ForVei-prosjektet opp. Det viste seg at de fleste
studieprogrammene ikke lengre var så interessert i å være med på dette. Det var i
hovedsak to grunner til dette, det var for dyrt for studieprogrammene og man så liten
nytte av det så lenge det ikke var obligatorisk for studentene. Det var et ønske om å få
Ilan Villanger til å komme på et Studentrådsmøte for å redegjøre for den formen
ForVei har i dag. Kari undersøker muligheten for dette.
27/10

Eventuelt.
* Det mangler vararepresentanter fra IVT i Studenttinget. Torstein Skår, Anders
Ulvestad og Åsa Hoem sa seg villig til å stille.
* Studenttinget tar på sitt neste møte opp en sak om at det skal bli mulig å ta frivillig
gjentak av et emne ved utsatt eksamen (konten). Studentrådet diskuterte saken og det
var helt klart at hele studentrådet er imot dette.
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