NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 11.04.11 KL 14:15.

Tilstede:

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

Fraværende: Åsa S. Hoem, Daniel F. Svoren, Joakim Sellevold og Øyvind Kurisaki-Sagberg.
Observatører: Martine Firing (STi).
Møteleder:
Referent:

Anders Ulvestad
Kari Fürst.

SAKER:
24/11

Orientering v/FTRene.
- Referat fra HMS-seminar.
- Orientering fra siste møte i Undervisningskomiteen.
- Orientering om Læringsmiljøundersøkelsen.

25/11

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
PuP: Planlegger allmøte og er i gang med å finne 2 nye SPR-kandidater.
Geo/real: Har hatt KTR-møte.
Geo/petr: Har hatt allmøte der Kristian K. Dahl ble gjenvalgt til SPR.
Marin: Det planlegges allmøte 7. mai.
EMIL: Arbeidet fortsetter med Framtidens Energi og Miljø.
Bygg: Har hatt KTRmøte, der representanter fra 1., 3., 4., og 5. klasse var tilstede.
Noen småsaker, men generelt hadde studentene det bra på sitt kull.
- Har vært på SPUmøte.
- Allmøte for studieprogrammet blir 12. mai.
Design: Ny SPR er valgt, Øyvind Kurisaki-Sagberg ble gjenvalgt.
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21/11

KVASS – IVT.
Studentrådet har fått en prøve på hvordan KVASS siden for fakultetet vil se ut. Anders
gikk igjennom denne med spesiell vekt på linken til referansegruppene.

26/11

Studentrådets høst-satsing.
Sondre la fram forslag om å presentere Studentrådet sammen med linjeforeningene ved
oppstart til høsten. Forslaget fikk god respons og Sondre påtok seg å stå for dette. Erik
meldte også sin interesse. Samtidig ble det påpekt viktigheten av også å gå inn i
1. klasse med informasjon, og da vektlegg betydningen av referansegruppene. Det ble
satt ned en gruppe med Anders M, Sofie og Marta som lager en felles mal på en
presentasjon som kan brukes av alle.

27/11

Integrering av utenlandske studenter på masternivå.
Sondre har vært i møte med STi og Internasjonal avd. angående integrering av
utenlandske studenter på masternivå. Disse studentene synes det er svært vanskelig å få
kontakt med sine norske medstudenter. Spørsmålet er om linjeforeninger og
tillitsmannsapparatet kan bistå her, problemet ble diskutert. SPRene ble bedt om å
drøfte saken med både sine klassetillitsvalgte og sine respektive linjeforeninger.
Samtidig ble det besluttet å invitere Vegard (internasjonal ansvarlig i STi) inn på neste
møte.

28/11

Eventuelt.
- STi v/Martine informerte litt om arbeidsoppgavene den siste tiden og om diverse
verv som var ledig.
- Tore tok opp forslag om at studentdemokratiet kunne registrere seg i
Frivillighetsportalen, og at alle verv og stillinger som skulle fylles kunne
annonseres der. Forslaget fikk stor tilslutning.
- Det ble reist spørsmål om rutiner for videresendelse av e-poster. Studenter har
opplevd at ansatte ved NTNU videresender e-post til faglærer uten å ha
anonymisert studenten eller innhentet tillatelse, det kan få uheldige konsekvenser.
Det ble etterlyst hvilke rutiner de ansatte har på dette. Sondre og Anders
undersøker saken.
- Evaluering av basisemnene ved siv.ing.studiet, vil det la seg gjøre å ha en breddeevaluering av disse, eventuelt en spørreundersøkelse? Saken vil bli tatt opp i SRsiving.
- I forbindelse med IVT sin Kvalitetsmelding har det kommet et forslag om krav til
at studentene må gi en begrunnelse når de klager på sensur. Er dette noe
studentrådet kan godta? Anders og Sondre vil ta saken opp i
undervisningskomiteen.
Møte hevet ca 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

