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Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 14.02.2011 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, Øyvind Kurisaki-Sagberg og Marta Furuseth.

Observatører: Marienne Årvik (Styret). Vegard Storvold (IØT) tilstede under sak 09/11.
Møteleder:
Referent:

Anders Ulvestad
Kari Fürst.

SAKER:
07/11

Orientering v/FTRene.
Det ble orientert om følgende saker:
- Ledergruppemøte ved IVT.
- IVT nedsetter et utvalg som skal se på lab.undervisningen.
- Strategiprosessen til IVT.
- Det er sendt invitasjon til dekan og prodekan til et studentrådsmøte i løpet av
semesteret.

08/11

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
PuP: Det jobbes med å etablere en felles nettside mellom Smørekoppen, PuP og
Industriringen. Nettsiden skal ha flere funksjoner som rekruttering, kontakt mellom
studenter og industrien, og aktuell informasjon om studiet og sosiale arrangementer.
Åsa er med i planleggingen. Forhåpentligvis vil siden være opp til august.
IKT: Har søkt om penger til rekrutteringsfilm. Usikkert på om pengene kommer, men
har startet prosessen med utvikling av filmen.
- Gjennomført kurs i ”Programmering GK” for 1. klasse Hybrida (I&IKT) og Abakus
(datateknikk og KomTek) i regi av Åsmund Eldhuset.
Design: Har kommet i gang med DND (Det Nye Designstudiet). Gjennomfører i disse
dager en undersøkelse blant studentene som skal videre analyseres. Allmøte skal hodes
4. mars om dette.
Geo/Real: Har vært på møte ang. perspektivemne. På bachelor skal velges
perspektivemne i 4. og 6. semester, altså to vårsemestre. For de som går arktisk geologi
skal det velges perspektivemne i 5 semester. Det ble derfor satt opp flere gode
alternativer for både høst- og vårsemesteret.

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

EMIL: Det har ikke vært studieprogramrådsmøte siden sist Studentråd, men en mail
har blitt sendt fra Studieveileder Halsten Aastebøl. Innholdet i mailen er gjengitt her:
FUS foreslår en endring i utfyllende regler for sivingstudiet som innebærer
at det ikke lenger blir anledning til å tilby kont i fordypningsemnet i
løpet av eksamensperioden i desember. Konten må utsettes til august, noe som
innebærer at studenter som stryker i fordypningsemnet (eventuelt har gyldig
forfall!!) må vente et halvt år med å starte på masteroppgaven.
Institutt for elektronikk og telekommunikasjon (IET) har laget en
høringsuttalelse som går mot dette forslaget. Vi ber om programrådets aksept
for at vi støtter IETs uttalelse.
Om noen har innvendinger mot dette, altså at man støtter FUS sitt forlag, ber jeg om
tilbakemelding om dette innen kl. 14.00 i dag.
Fire medlemmer av Studieprogramrådet svarte på mailen, der tre stilte seg negativ til
FUS’ forslag.
09/11

Ressursbruken i studentdemokratiet, høring fra utvalget.
Et utvalg nedsatt av Studenttinget ser på ressursbruken i studentdemokratiet, grunnen
er bortfall av overførte midler fra NSU/NSO. I den forbindelse har de sendt ut en
høring med 12 sentrale spørsmål. Studentrådet IVT hadde fredag 28.januar en work
shop der studentrådet arbeidet i grupper med de ulike problemstillingene. På dagens
møte la FTRene fram forslag på et høringssvar ut i fra det som ble utarbeidet på work
shop`en. Notatet ble gått igjennom punkt for punkt. I notatet foreslår bl.a. Studentrådet
IVT å gjøre noen omorganiseringer innenfor studentdemokratiet og da spesielt i
Studenttinget. En slik omorganisering vil kunne spare betydelige lønnsmidler og vil
samtidig styrke samarbeidet innenfor studentdemokratiet. Se for øvrig eget
høringssvar.

05/11

Videre samarbeid mellom linjeforeningene og SR-IVT i 2011.
Det ble besluttet å arrangere en tilstelling der Studentrådet og linjeforeningene kunne
møtes for å bekrefte det framtidige samarbeidet. Dato for dette ble satt til
tirsdag 8. mars kl 18:00. Representantene sørger for å forevise linjeforeningene
avtalen. Dersom noen av linjeforeningene skulle ønske eventuelle endringer i forslaget
er det mulig.

10/11

Eventuelt.
• Det mangler fortsatt kontortider på noen av SPRene.
• IVT fakultetet setter ned et utvalg som skal se på kvaliteten i basisemnene. Det er
ønskelig med 2 studenter i utvalget. Marta meldte seg og Sofie undersøker med en
medstudent som er svært engasjert på akkurat dette.
• Marianne viste til referansegruppehefte sendt ut av Studenttinget. Samtidig
informerte hun om valget av nye studentrepresentanter til Styret denne våren.
• Kari minnet om at det må holdes allmøter med valg før sommeren og helst før
påske.
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