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REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 10.05.10 KL 14:15.

Tilstede:

Anders Ulvestad, Åsa S. Hoem, Torstein Skår, Joakim Sellevold, Torstein H. Eriksen,
Kristine Gjøsæter, Stine Aas Myhre, Anne T. Kaasa, Kristine Nielsen, Jon Mikkel
Haugen, Kristoffer Kåsin, Trond D. Holgersen, Lars H. Bjertnæs, Sindre Stunes og
Sofie M. Aarnes.

Fraværende: Anniken Berge og Daniel Aaser.
Møteleder:
Referent:

Anders Ulvestad
Kari Fürst.

SAKER:
34/10

Orientering v/FTRene.
• Kort referat fra Studentrådet siving sitt siste møte, for mer informasjon, se eget
referat.
• Gjennomgang av de mest sentrale sakene tatt opp på IVT sitt ledermøte der
rektoratet også var til stede:
- Strategiplanen (Handlingsplanen 2010).
- Utdanning og læringskvalitet.
- Arealanalysene, internhusleie.

35/10

Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.
Marin: Resultatene fra spørreundersøkelsen i 1. klasse er klar.
- Ingen SPU-møter siden sist.
PUP: Refererte fra SPU-møte der bl.a. disse sakene ble tatt opp:
- Arrangement for 1. klasse til høsten
- Internasjonale masterprogram og studentenes tilhørighet ved disse.
- Opptaksprosedyrer.
Geo/petr: Referat fra SPU-møte der hovedsakene var:
- Handlingsplanen for IVT
- Læringsmål.
- Demonstrasjon av ny undervisningsmetode.
Det har blitt holdt KTR-møte der dessverre oppmøte vår noe dårlig, men
følgende saker kom opp:
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-

Dårlig opplegg for studentene rundt valg av studieretning.
De norske studentene opplever at det er dårlig nivå på
utvekslingsstudentene som kommer inn i 4. klasse.
- Studentene etterlyser mer opplæring i Excel, mange studenter stiller med
dårlig kunnskap i dette programmet.
Design: Følgende saker ble referert:
- Møte i Studieprogramrådet der hovedsaken var Framtidens Designstudium.
- Allmøte, der bl.a. ny SPR ble valgt.
- Resultatene fra studentundersøkelsen er klare.
- K-plass, en møteplass for kvinnelige gründere.
Bygg: På SPU-møte var det følgende saker som var av interesse for studentene:
- Forsøke å gi adgang til flere studenter ved lite brukte lesesaler i 1. etg på
Lærkendalsbygget.
- Det er ansatt en student som skal lage ny hjemmeside for bygg.
Det har blitt holdt KTR-møte der det spesielt var kollisjon mellom emner i 2.
klasse som kom opp.
IKT: Følgende saker ble referert fra SPU-møte:
- Opptaket til høsten.
- IT-grunnkurs for 1. klasse vil fortrinnsvis bli matlab.
- IKT er nå på Facebook.
Det har vært allmøte med valg av ny SPR.
EMIL: I forbindelse med studentenes linjevalg har det blitt holdt omvisning m.m.
arrangementer var svært vellykket. Ellers ingen saker å referere.
Geo/real: Ingen saker å referere, SPRene har vært bortreist.
36/10

Erfaringsoverføring, referansegruppene ved semesterstart.
Anders redegjorde for et opplegg IØT innfører fra høsten. Faglærer blir pålagt å gå
igjennom rapporten fra referansegruppen forrige studieår. Er dette et opplegg
studentene kunne tenke seg å fremme overfor ledelsen ved IVT?
Det ble diskutert både fordeler og ulemper ved et slikt opplegg. Den største gevinsten
ved et slikt opplegg er at studentene og faglærerne vil forstå betydningen av
referansegruppeopplegget. FTRene tar saken med seg videre.

37/10

Ansvaret for valg av studentrepresentanter til Instituttstyrene.
Det skal ved mange institutt velges nye studentrepresentanter. I den forbindelse har det
kommet opp spørsmål om hvem som har ansvaret for dette. I valgreglementet står det
bl.a. under §10.4 På fakultets- og instituttnivå ivaretas valgstyrets oppgaver av de
studenttillitsvalgte. På IVT vil det som betegnes som instituttnivå tilsvare
studieprogramnivå. Det ble diskusjon om det i tillegg kunne pålegges studentene å stå
for valget til instituttstyrene. Studentrådet var enig om at dette valget burde
Instituttleder gjennomføre. FTR tar saken opp med fakultetet og ber Studenttinget om å
jobbe for en spesifisering av paragrafen.

38/10

Eventuelt.
• Kontroll av fusk ved eksamen. Anders viste til intervju med Knut Veium i Under
Dusken. Det er satt så mye fokus på problemet at han mente det var unødvendig for
Studentrådet å gå ut med mer tilrådning overfor studentene.
• Opptaksrammene for 2010/2011. Torstein Skår (FUS repr) redegjorde for videre
arbeid i saken. Der studentene mener at det ikke er forsvarlig å heve opptaket så må
de komme med velbegrunnete argumenter for dette.
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•

Dersom studentrepr. i FUS får gode nok argumenter så vil de kjempe saken på best
mulig måte. I forbindelse med saken ble det reist spørsmål om hvorvidt
opptakskontoret i år, som tidligere år, vil tilby plass til like mange ut over den øvre
grensen? Det skjer med jevne mellomrom at det begynner flere studenter enn det
reelt er plass til, fordi flere enn antatt takker ja. Studentrådet er bekymret for at
dette kan skje i tillegg til det økte opptaket, i så fall kan dette bli katastrofalt.
Studentrådet IVT bør ut på Facebook.

Møte hevet kl 16:00
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