NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 30.08.10 KL 14:15.
Tilstede:

Anders Ulvestad, Åsa S. Hoem, Eirin H. Anfinsen, Daniel F. Svoren, Sindre Stunes,
Kristian K. Dahl, Henrik Ihlen-Ringel, Daniel Aaser, Jon Mikkel Haugen, Sofie M.
Aarnes , Joakim Sellevold, Tore L. Falkenberg, Torstein H. Eriksen, Hanne Morsund,
Kristine Gjøsæter, Trond D. Holgersen og Øyvind Kurisaki-Sagberg.

Fraværende: Daniel V. Aase gikk etter sak 39/10.
Observatør: Marianne Årvik (Styrerepr.) og Torstein Skår (FUS-repr) gikk etter sak 39/10
Møteleder:
Referent:

Anders Ulvestad
Kari Fürst.

SAKER:
39/10

ForVei, besøk av Ilan Villanger.
Studentrådet fikk besøk av Ilan Villanger i anledning av at studieprogrammet Byggog miljøteknikk skal være med på ForVei prosjektet dette studieåret. Ilan redegjorde
for prosjektet og svarte på spørsmål. Han ønsket også råd og hjelp fra de tillitsvalgte,
slik at prosjektet kunne nå ut til flest mulig studenter ved bygg.

40/10

Orientering v/FTRene.
Åsa orienterte kort fra de ledergruppemøtene som hadde vært siden siste møte i våres.
Anders refererte fra UU-møtene. For mer informasjon se egne referater.

41/10

Eksamensperioden, våren 2010 og konten.
Oppsummering av representantenes erfaring i forbindelse med eksamensperioden og
konten. Noen av erfaringene som kom fram:
- Positivt at kontrollen med fusk i forbindelse med ulovelige hjelpemidler er blitt
betydelig skjerpet.
- Det virket imidlertid som denne kontrollen er noe mindre ved konten.
- En faglærer har de siste årene gitt en konte-eksamen som er svært lik ordinær
eksamen. Studentene har oppdaget dette og utnytter det.
- Studentene ved bygg opplevde at en faglærer sluttet rett før eksamen. Svært
uheldig da eksamenen bar preg av dette.
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42/10

Utvikling av KVASS og referansegrupper.
Anders la fram saken på bakgrunn av at IVT fakultetet skal sette ned en gruppe som
skal tilpasse KVASS etter fakultetets behov. Det er ønskelig å få arbeidet rundt
referansegruppene inn i KVASS. Det skal være med en student i gruppa. Studentrådet
har fått i oppgave å finne en egnet student. Anders ønsket å spørre Daniel Aase om å
påta seg oppgaven, da han er den som har noe kjennskap til KVASS fra før.
Studentrådet var enig i dette.

43/10

Eventuelt.
- Litt om oppstartseminaret 25.- 26. september.
- Nye representanter kan få Studentrådsgenser.
- Vafler blir dette semesteret på torsdager mellom kl 1100 og 1300.
- Utskriftskvoter ved NTNU, høring fra Studenttinget.
Før sommeren sendte Studenttinget (STi) ut en forespørsel om synspunkter på en
eventuell innføring av utskriftskvoter for studentene. Saken kommer opp på bakgrunn
av NTNU sin miljøsatsning. Studentrådet diskuterte saken og svært mange ulike
synspunkter og eksempler kom fra. Dersom det innføres kvoter så må disse sette
individuelt ut i fra studieprogram og klassetrinn. Videre må da instituttene påta seg å
skrive ut kompendier etc. som i dag blir lagt ut på nett. Studentrådet fant at
høringsnotatet fra STi var noe mangelfull på dokumentasjon rundt dagens
utskriftspraksis kontra innføring av kvoter. Anders og Åsa skriver et forslag til
høringssvar og sender det ut på e-post til representantene for godkjenning.

Møte hevet ca kl 16:00.
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