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Tilstede:

Anders Ulvestad, Åsa S. Hoem, Torstein Skår, Daniel Aaser, Anniken Berge, Torstein
H. Eriksen, Kristine Gjøsæter, Stine Aas Myhre, Anne T. Kaasa, Jon Mikkel Haugen,
Trond D. Holgersen, Sindre Stunes og Sofie M. Aarnes

Fraværende: Joakim Sellevold, Kristoffer Kåsin, Lars H. Bjertnæs og Kristine Nielsen.
Møteleder:
Referent:

Anders Ulvestad
Kari Fürst.

SAKER:
28/10

Orientering v/FTRene.
Anders orienterte om saker tatt opp på ledermøte:
- Samarbeid med Medisinsk Teknologi.
- Kvalitetsmeldinga.
- Studentarbeidsplasser
- Misbruk av klageretten/begrunnelse på sensur.
Åsa redegjorde for saker tatt opp på UU-IVT:
- KVASS og kvalitetssikring.
- SINTEF-prisen.
- Fordypningsordningen.
- Jentedagen flyttes til oktober.

29/10

Arealbruken – internhusleie.
Anders la fram saken. I oversikten over arealer brukt til studentarbeidsplasser er IVT
fakultetet et av de som kommer best ut. Studentrådet er bekymret for at dette kan
medføre at studentene ved IVT vil miste arbeidsplasser. På dagens møte diskuterte
studentrådet den foreslåtte dekningsmodellen på:
20 % dekning på bachelorniva
60 % dekning nest siste året på masterniva (4. årskurs)
85 % dekning siste året på master (5/6 årskurs)
Det ble en heftig diskusjon med mange synspunkter der et av spørsmålene som står
sentralt er hvor de resterende studentene henholdsvis 80, 40 og 15% av studentene skal
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arbeide? Ledelsen sentralt og ved fakultetene må svare studentene på dette før de kan
se seg tilfreds med en slik dekningsandel.
Studentrådet vil jobbe aktivt med denne saken.
30/10

Kvalitetsmeldinga.
Studentrådet har fått et foreløpig utkast fra fakultetet. FTRene hadde blitt bedt om å gi
tilbakemelding på utkastet, i løpet av noen få dager. Anders gikk igjennom utkastet og
supplerte med de tilbakemeldingene han og Åsa hadde gitt. Studentrådet var mest
opptatt av de to første punktene, Inntakskvalitet og Utdanningskvalitet. Det kom noen
spørsmål og innspill underveis. Studentrådet stiller seg bak de tilbakemeldingene
FTRene har gitt.

31/10

Leseplasser i eksamensperioden.
På allmøter for sivilingeniørstudentene ble det presentert en oversikt over tilgjengelige
leseplasser i eksamensperioden. Studentrådet ønsker å legge denne ut på sin
hjemmeside, men før dette skjer må representantene supplere litt med romnummer og
bygning og ellers se over at listen stemmer.

32/10

Referansegruppeskjema.
Anders la fram forslag på et par skjema tidligere presentert i UU-IVT, som kan lette
arbeidet for referansegruppene og faglærer. Han ønsker at alle SPRene sørger for at
dette blir tatt opp på Studieprogrammene.

33/10

Eventuelt.
- Det kom spørsmål om det fra neste års opptak vil bli endringer med hensyn til
jentepoengene? Foreløpig er det dessverre ikke noe som tyder på det.
- Studentrådet vil ha sitt siste møte dette semesteret mandag 10. mai.
- Velferdstinget har sendt ut melding om Studentprisen, de ønsker forslag på
kandidater. Prisen gis til en eller flere studenter om har gjort noe særskilt for sine
medstudenter.
- Attester til de tillitsvalgte i studentrådet. Kari ser på saken og tar dette opp med
fakultetet. I den anledning ønsker hun er oversikt over arbeidsoppgaver og ca
gjennomsnittelig timetall i uka.
- Det ble gitt påminnelse om at alle som fratrer sine tillitsverv må velge nye før
sommeren. Det ble også minnet om forsvarlig referatføring fra valgene i henhold til
forskrifter fra Brønnøysundregisteret.
- Representantene ble oppfordret til å sende ut en e-post til sine studenter der det
minnes om skjerpende kontroll under eksamen for å avdekke eventuelt forsøk på
fusk.
- Det kom noen spørsmål i anledning Eksamensinstruksen som ble undertegnet av
rektor nå i april. Spørsmålene gikk på konsekvenser og tidspunktet for innføringen
av instruksen. FTRene vil se nærmere på dette og høre med Knut Veium om
nærmere instruks ved bla observering av juks o.l.
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