NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 01.11.10 KL 14:15.

Tilstede:

Anders Ulvestad, Åsa S. Hoem, Eirin H. Anfinsen, Daniel F. Svoren, Sindre Stunes,
Kristian K. Dahl, Henrik Ihlen-Ringel (gikk etter sak 55/10), Daniel Aaser, Jon Mikkel
Haugen, Sofie M. Aarnes, Joakim Sellevold (gikk etter sak 55/10), Kristine Gjøsæter,
Torstein H. Eriksen, Hanne Morsund, Trond D. Holgersen og Øyvind KurisakiSagberg.

Fraværende: Tore L. Falkenberg
Møteleder:
Referent:

Anders Ulvestad
Kari Fürst.

SAKER:
55/10

Kvalifikasjonsrammeverket v/Eirik Lien.
Eirik Lien holdt et meget informativt og oppklarende foredrag om prosessen i
forbindelse med Kvalifikasjonsrammeverket. Under og etter foredraget ble det reist en
del oppklarende spørsmål.

56/10

Orientering v/FTRene.
Det ble orientert fra følgende møter:
- Siste møte i Studentrådet siving.
- Ledergruppemøte ved fakultetet.
- Møte med linjeforeningen for design.

57/10

Høring om veiledningen ved NTNU.
Studenttinget har sendt ut en høring som ønsker å kartlegge studentenes syn på de ulike
veiledningstilbudene som finnes. I høringsbrevet stiller Studenttinget en del spørsmål
som de bl.a. ønsker svar på fra Studentrådene. Under saken kommer det fram at det var
få eller ingen av representantene som hadde hatt bruk for veiledningstilbudet, det var
derfor vanskelig å komme med konkrete svar på spørsmålene. Det ble bestemt at
KTRene skulle kontaktes for å få inn også deres syn i saken. Høringsfristen er 10.
november.

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

58/10

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
IKT: SPRene har tatt opp spørsmålet om mentorordningen med studieprogramledelsen, de stilte seg positive til forslaget. Det ble foreslått å se på muligheten for å
involvere linjeforeningen.
- Det ble referert fra Styringsdialogmøte, der bl.a. HMS ansvaret ble tatt opp.
Marin: På marin har det oppstått et problem med utvekslingsstudentene og studenter
som begynner fra ingeniørhøgskolen. Problemet er at mange av disse ikke har noen
forkunnskaper i MatLab. Nå etterlyses det kurs for disse slik at de har mulighet for å
følge vanlig undervisning.

59/10

Eventuelt.
• Det ble minnet om allmøte til sivilingeniørstudentene, onsdag 3. november og
viktigheten av å møte opp på dette.
• Videre ble det også minnet om Allmøte på IVT mandag 8. november. FTRene
setter opp en ”blæsteplan” med oversikt over forelesninger og hvilke SPRer som
skal gå innom de ulike auditorier. Flyers vil bli laget i løpet av uka og kan hentes
på kontoret fra fredag av.

Møte hevet kl 15:45.

Anders Ulvestad/s/
møteleder

Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

Kari Fürst/s/
referent

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

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

