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Anders Ulvestad, Åsa S. Hoem, Daniel Aaser, Daniel F. Svoren, Øyvind KurisakiSagberg. Kristian K. Dahl, Hanne Morsund, Torstein H. Eriksen, Kristine Gjøsæter,
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Møteleder:
Referent:

Anders Ulvestad
Åsa Snilstveit Hoem

SAKER:
44/10

Orientering v/FTRene.
Anders og Åsa orienterte fra:
|
To møter i ledergruppen.
Styremøte IVT.
UU ved IVT.
Formøte til styret.
Dialogmøte med FUS-ledelsen.
SR Siving.

45/10

Høring: Utveksling
Anders presenterte et forslag som har kommet fra IVT fakultetet om at hvert
enkelt studieprogram skal foreslå foretrukne universitet for sine studenter.
Studieprogrammet skal legge fram ulike ”pakker” av fag som er relevante og
tilsvarende de fag/emner som skal inngå i masteren. Dette ble tatt godt imot i
studentrådet, og alle var enige om at en slik ordning ville lette arbeidstrykket både på
veiledere, internasjonal seksjon og den enkelte student. Det finnes per i dag
et par slike ordninger, blant annet ved Marin, hvor professorer selv har vært med og
kvalitetssikret fag/emner ved de aktuelle universitetene, og har utarbeidet gode
samarbeidsavtaler. Men det er ønskelig med flere slike tilbud.
Dagens ordning ble diskutert. Det kom fram at det meste rundt utveksling legges opp
til studentene selv å ordne. Veileder har ofte ikke tilstrekkelig informasjon/tid å gi
studentene, og det er spesielt problemer rundt godkjenning av fag..
Studentrådet mener at ettergodkjenning av fag bør skje i samsvar med fakultetets
godkjenning, da studenten ofte møter problemer administrativt i denne prosessen.
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46/10

Arealbruken v/de ulike studieprogram
I forbindelise med internhusleia er fakultetene i samråd med instituttene, bedt om å ta
en runde til med å gi innspill til komplett oversikt over bygningstiltak som vil øke
arealutnyttelsen. Anders henviste til sakspapirene, og vil gjerne ha innspill fra hvert
studieprogram på ombygging og rehabiliteringsobjekt som vil øke arealutnyttelsen.
Her er noen av innspillene som kom inn:
Emil:

Strømningsteknisk sine leseplasser i kjelleren på Gamle kjemi har svært
dårlige stoler.

PuP/Marin:

I VM-brakka er ventilasjon manglende, studentene plages av dårlig luft.

Marin:

Gjelder Tyholt. Dårlig og varm luft på PC-rom, manglende ventilasjon
(frisk luft). Flere av lesesalplassene mangler lys.

Design:

Problemer med PCrom. Ønsket oppussing av foajé hindres på grunn av |
manglende finansiering til brannutredning.

Studentrådet ser potensialet i å ommøblere på ulike vis for å bedre plassutnyttelse.
Studentrepresentantene ble bedt om å se nærmere på saken og lage en liste med forslag
for sine respektive studieprogram, og sende de inn til FTRene innen torsdag 7.oktober.
47/10

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Geo/real: Etterspurte KTR-attester, da en ordning for dette savnes. Torstein skriver et
forslag til en mal med utganspukt i SPR-attestene. Dette vil bli tatt opp igjen på neste
møte.
Design: KTR-møte og evaluering av studentundersøkelse er gjennomført.

47/10

Allmøte
Det skal avholdes allmøte for høstsemesteret. Tidspunkt ble diskutert, og
25. oktober ble foreslått. Studentrådet så på hvilke tiltak som bør
iverksettes for å øke oppslutningen. Blant annet skal linjeforeningene kontaktes, og
blæsting gjennom klassebesøk må gjennomføres. Saken om åpning av lesesalplasser
(1.-3. årstrinn) vil trolig bli hovedsak for møte.

49/10

Eventuelt.
Mentorordning: Som et resultat av studentrådsseminartet 25.oktober ble et forslag om
en mentor ordning fremmet. Daniel Aaser spurte om det var noen som kunne tenke seg
å presentere/prøve en slik ordning (pilotprosjekt) på sitt studieprogram. Det er ønskelig
å prøve systemet på en liten klasse med studenter fra 1. og 3. årskurs. SPRene ble bedt
om å undersøke nærmere om mulighetene ved sine studieprogram.

•

•

Stud.ass-evaluering: Daniel F. Svoren har hørt rundt om en slik ordning er ønskelig
blant studentene. Tilbakemeldingene har vært gode, og Anders og Åsa skal se på
muligheten for implementering i dagens vurderingsskjema.

•

Anders presenterte en høring om dannelse i utdanning. Innholdet var noe uklart, og
høringen vil bli tatt opp senere med utfyllende informasjon rundt bakgrunn og formål.

Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Sentralbygg II, 2. etg.
(over Tapir mat)

Org.nr: 993 077 895
Telefon: 735 95496
E-post: ivt@studentradet.no

•

Det er oppdaget store feil/mangler i teksten om studentdemokratiet i
informasjonsbrosjyren for IVT, som ligger tilgjengelig for studentene. Studentrådet har
nå fått tilbudet om å utforme et nytt innhold. I tillegg skal kontaktinformasjon til
SPRene ligge på studieprogrammets hjemmeside.

•

Revidering av Vi mener-brosjyren: Trond orienterte om arbeidet som ble gjort i 2008
av brosjyren som ble publisert i 2006. Nå, i 2010 er det derfor eventuelt på tide med en
ny revisjon. FTRene skal se nærmere på saken og hvorvidt man finner tid til en slik
gjennomgang i høst.

Møte hevet kl 15.45
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