NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 17.01.11 KL 14:15.

Tilstede:

Anders Ulvestad, Sondre Gjengedal, Åsa S. Hoem, Eirin H. Anfinsen, Daniel F.
Svoren, Erik Aasmundrud, Kristian K. Dahl, Henrik Ihlen-Ringel, Anders O. Mæland,
Sofie M. Aarnes, Joakim Sellevold, Tore L. Falkenberg, Kristoffer H. Solvi, Hanne
Morsund, Åshild D. Herdlevær og Øyvind Kurisaki-Sagberg.

Fraværende: Representant fra EMIL er ikke valgt ennå.
Observatører: Marianne Årvik(Styret), Vegard Solberg (STi) og Martine Firing (STi)
Møteleder:
Referent:

Anders Ulvestad
Kari Fürst.

SAKER:
01/11

Orientering v/FTRene.
Anders orienterte fra Ledermøter og Utdanningsutvalgets møter i november og
desember. Sondre refererte fra dagens Ledermøte.

02/11

Eksamensoppgaver kun på engelsk, forespørsel fra fakultetsledelsen.
Studentrådet fikk forespørsel fra fakultetet om dette i eksamensperioden og ble bedt
om å komme med eventuelle synspunkter. Styret ved NTNU vedtok i mars 2009
Språkpolitiske retningslinjer der de gir fakultetene muligheten til kun å gi eksamen på
engelsk. Forutsetningen for dette er at emnet har lærebøker og har vært undervist på
engelsk. I tillegg må det stå klart i Studiehåndboka at eksamen gies på engelsk.
Studentrådet diskuterte saken og kom til at de ikke hadde noen større innvendinger til
dette. Felles retningslinjer for norsk oversettelse av fagterminologi og kompliserte ord
bør legges til grunn fra fakultetets side.

03/11

Ph.d-seminar v/IVT-fakultetet.
Sondre orienterte om seminaret og viktigheten av dette. Fakultetet ønsker hjelp fra
Studentrådet til å informere om seminaret. Det var representanter i Studentrådet som
hadde vært på fjorårets seminar og mente at den beste måten å informere om ville være
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at faglærer oppfordret studentene til å delta. Studentrådet kan, via
klassetillitsrepresentantene, bistå med å få informasjon om seminaret ut til målgruppen
(3.-5. klasse studenter).

04/11

NTNUs strategidokument, høring fra Studenttinget.
IVT fakultetet har parallelt med NTNUs strategiplan arbeid med sin egen. Studentrådet
har vært med i denne prosessen og anser IVTs strategiplan som mer relevant for IVT
studentene. Det ble reist noen spørsmål i forbindelse med NTNUs strategidokument
som Styrerepresentanten besvarte. Studentrådet ønsker å påpeke nødvendigheten av at
strategiplaner på alle nivå bygger oppunder muligheten for å ivareta den gode
frivillighetskulturen i de ulike studentmiljøer.

05/11

Videre samarbeid mellom linjeforeningene og SR-IVT i 2011.
Anders viste til arbeidet som ble gjort i høst med å styrke samarbeidet mellom
linjeforeningene ved IVT og Studentrådet. Det er ønskelig å følge opp intensjonen med
dette samarbeidet i form av et felles seminar/møte i løpet av vårsemesteret. I den
forbindelse er det ønskelig at partene fikk underskrevet en samarbeidsavtale. Anders
sender ut et forslag på avtale som SPRene tar med til sin linjeforening for eventuelle
endringer.

06/11

Eventuelt.
• Studentrådsrepresentanter må levere skattekort og underskrive arbeidsavtale med
fakultetet. Dette er det Birgit Wold ved fakultetskontoret som ordner. Det blir sendt
ut beskjed så snart hun har alt klart.
• Det blir felles lunsj med enkel servering for studentrådet på fredager fra ca kl 1200.
• Alle SPRene skal ha kontortid 2 timer i uke. Melding om tidspunkt sendes til
FTRene eller Kari.
• Fakultetet trenger en studentrepresentant til HMS-utvalget. Anders undersøker
nærmere om møtehyppighet og arbeidsmengde.
• Orientering om at Bygg har opprettet Studieprogramstyre. Rundt dette var det en
del uklarheter som Studentrådet vil prøve å få oppklart.
• Studentrådsrepresentantene undertegnet taushetserklæring.
• Blesting om neste Studenttingsmøte.

Møte hevet kl 15:45
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