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Tilstede:

Anders Ulvestad, Sondre Gjengedal, Åsa S. Hoem, Erik Aasmundrud, Kristian K.
Dahl, Henrik Ihlen-Ringel, Anders O. Mæland, Sofie M. Aarnes, Tore L. Falkenberg,
Kristoffer H. Solvi, Hanne Morsund, Åshild D. Herdlevær og Øyvind KurisakiSagberg.

Fraværende: Daniel F. Svoren, Eirin H. Anfinsen og Joakim Sellevold.
Observatører: Marianne Årvik (Styret)
Møteleder:
Referent:

Anders Ulvestad
Kari Fürst.

SAKER:
15/11

Orientering v/FTRene.
Saker det ble orientert om:
- Allmøte for IVT mandag 4. april. Tre kandidater har meldt sin interesse til FTR
vervet.
- Ref. fra Ledermøte på IVT.
- Ref. fra styremøte på IVT.

16/11

Kontakttid mellom student og foreleser. Høring fra Studenttinget.
Studenttinget har sendt ut en forespørsel for å kartlegge hvordan praksisen på
kontakttid er, og hvordan den fungerer i dag. Studentrådet diskuterte saken og det kom
tidlig fram at studentene mener det fungerer rimelig bra. Her er for øvrig noen av
synspunktene som kom fram:
- Viktig at faglærer inviterer studentene til å ta kontakt. Dette er spesielt viktig i de
første årstrinn. Faglærer kan gjerne gjenta invitasjonen utover i semesteret.
- Viktig at foreleser/faglærer svarer på e-post.
- Its learning kan brukes mer aktivt, f.eks at foreleser legger FAQ fra tidligere år.
- Ønske om at faglærer/foreleser møter på øvingstimene, disse utgjør en god
kontaktflate.
- Viktig at faglærer/foreleser er tilgjengelig i eksamensperioden.
Sondre skriver et høringssvar til Studenttinget, høringsfrist 15. mars.

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

17/11

Laboratorieutvalgets scenariobeskrivelse. Høring fra IVT.
IVT-fakultetet har sett på laboratoriesituasjonen ved IVT og ulike scenarioer for disse
frem mot år 2020. Studentrådet er helt klar på at laboratoriebasert undervisning er
svært nyttig og en viktig del av utdanningen ved IVT. For at studentene skal ha et godt
utbytte av denne undervisningsformen må visse forutsetninger være tilstede.
Studentrådet valgte å diskutere saken mer generelt, her er noen av momentene:
- Lab.undervisningen må tilpasses pensum og tidsbruk. Ofte tar for- og etterarbeid
for mye tid.
- Det må være god oppfølging fra faglærer/stud.ass.
- Lab.undervisningen må legges opp slik at studentene tar aktiv del i virksomheten i
laben.
- Lab.undervisningen bør være testrelatert. Den kan være tellende på karakter, men
bør absolutt være eksamensrelevant.
- Det er viktig at utstyret er oppdatert og fungerer etter sin hensikt. Lokalitetene må
være slik at de gir gode arbeidsforhold for studentene.
- Det må etableres gode HMS rutiner og studentene må få skikkelig opplæring.
Anders setter opp et høringssvar til fakultetet basert på diskusjonen.

18/11

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Geo/real: Skal ha KTR-møte onsdag 16.mars.
IKT: Arbeidet med å starte en næringslivsring for Hybrida er påbegynt.
- Snart ferdig med arbeidet med å lage en "teaser"-film, skal være ferdig innen
en uke.
- Begynt arbeidet med å skrive på www.hybrida.ntnu.no om hva en KTR og
SPRer, hvor de kan finne oss, hvilke saker de kan komme til oss med og
lignende.
- Vurderer å samle alle KTRer en dag for å diskutere hvilke fag de er
misfornøyde med + andre saker de måtte ha på hjertet.
- 3 personer fra Hybridastyret kom innom forrige fredag for lunsje
(erfaringsforumet virket meget godt med tanke på promotering).
Bygg: Fått ferdigstilt nye nettsider.
- Har vært på SPU-møte.

19/11

Eventuelt.
- Salg av kompendier, hvordan gjøres dette ved de ulike institutt?
- Forespørsel på e-post fra en student om bruk av og behov for veiledning innenfor
statistikk i forbindelse med masteroppgave.
- Påminnelse om referansegruppeseminar i regi av Studenttinget.
- På neste Studentrådsmøte kommer dekanus på besøk. Saker som medlemmene
ønsker å ta opp kan sendes til Anders og Sondre.

Møte hevet ca kl 16:00.

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

