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SAKER:
44/10

Orientering v/FTRene.
Det ble referert fra ledermøte og Utdanningsutvalget ved fakultetet.

45/10

Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.
De fleste studieprogram har gjennomført møte med 1. klassingene med diverse
informasjon der det spesielt ble lagt vekt på referansegrupper. Det ble samtidig valgt
KTRer. Ved flere studieprogram opplevde man stor interesse for både KTRtillitsvervet og referansegruppene.
Videre hadde studieprogrammene dette å melde om:
Design: Har holdt en internasjonal konferanse, Engineering and Product Design
Education, som ble svært vellykket.
Geo/petr: Jobber med å få til et møte med 5. klasse for informasjon og erfaringer
vedrørende utlandsopphold.
Bygg: Informerte om SPU-møte.
PuP: Besluttet å evaluere TMA4130, TMM4115 og TiØ4258 på forrige SPU.
Samtidig skal de se på om rekkefølgen og innholdet på PuP-emnene i studieplanen er
tilfredsstillende, dette innebærer 6 emner fordelt på 3 årskurs.
EMIL: Informerte om Programrådets møte. Studentrepr til Instituttstyret på Elkraft er
valgt.
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37/10

Ansvaret for valg av studentrepresentanter til Instituttstyrene.
Studentrådet behandlet saken på sitt siste møte før sommeren. Åsa redegjorde for
hvordan Studentrådets syn på saken ble mottatt av Instituttlederne. De mener det er
Studentrådets oppgave å finne representanter og å gjennomføre valget. Inntil eventuelt
ordlyden i valgreglementet er endret, slik at det her tas hensyn til de fakulteter der
studentene er knyttet til studieprogram mer enn til institutt, vil studentrådet gjøre sitt
beste i saken. Måter valget kunne gjennomføres på ble diskutert. På bygg kunne
representantene melde om at det var liten eller ingen interesse blant studentene til å
sitte i Instituttstyret. Der studieprogram og institutt er en til en vil det være naturlig at
de valgte SPRene sitter i Instituttstyret.
Studentrådet mangler en oversikt over hvor det er styrer kontra råd, eller om man
opererer med andre former. Representantene ble bedt om å sende inn en oversikt over
instituttrepresentantene innenfor sine studieprogram til Kari innen fredag.

46/10

HMS for studentene.
FTRene har blitt oppfordret av fakultetsdirektøren om å komme med innspill på HMS
situasjoner og -tiltak overfor studentene. Åsa ønsket innspill fra representantene innen
fredag.

47/10

Eventuelt.
• Angående referansegruppeproblematikken så har det kommet fram at f.eks på
marin er gruppene flinke til å rapportere inn førstegangsrapport, men bare
halvparten sender inn sluttrapport. Representanten ble bedt om å minne
referansegruppene på at det er viktig med en sluttrapport. I denne forbindelse ble
det vist til IØT som har lagt ut info om referansegruppenes plikter og rettigheter
med tidsfrister på fagets hjemmeside (It’s Learning). En ide til etterfølgelse.
• Kari tok opp at det ikke alltid var like lett å referere fra runden rundt bordet. Det
kom forslag om at representantene melder inn hva de vil ta opp under denne saken
før innkallelsen går ut. Det som da har blitt meldt inn vil komme med som vedlegg
til innkallelsen. Ordningen skal prøves ut og gjennomføres fra neste møte.
• Det er en del representanter som ennå ikke har satt opp kontortider, disse må
meldes inn snarest.
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