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REFERAT
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Tilstede:

Anders Ulvestad, Sondre Gjengedal, Åsa S. Hoem, Eirin H. Anfinsen, Daniel F.
Svoren, Erik Aasmundrud, Kristian K. Dahl, Anders O. Mæland, Sofie M. Aarnes,
Tore L. Falkenberg, Kristoffer H. Solvi, Åshild D. Herdlevær og Øyvind KurisakiSagberg.

Fraværende: Henrik Ihlen-Ringel, Joakim Sellevold og Hanne Morsund.
Observatører: Magni Vestad (ny FTR), Martine Firing (STi), 4 nye SPRer som starter opp til høsten
fra marin og pup.
Møteleder:
Referent:

Anders Ulvestad
Kari Fürst.

SAKER:
29/11

Orientering v/FTRene.
Anders orienterte fra følgende møter:
- Undervisningskomiteen.
- Ledermøtet
- Dialogmøte.
- Styremøte på IVT-fakultetet.
Sondre orienterte om status i følgende saker:
- Kompendiesaken
- Anonymitetssaken
- Om prosjektet ”Studenter inn i forskningen”.

30/11

Internhusleie og leseplasser på IVT.
Anders innledet med å gå igjennom presentasjonen til Lise Sagdahl fra Ledermøtet.
Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.
SPRene vil bli tatt med i prosessen om hvilke leseplasser det er ønskelig å beholde og
hvilke som kan overføres til sentralt hold. Spørsmål om SPRene kan få tid til en slik
gjennomgang før sommeren ble reist. Grunnet eksamen etc. var det her delte
holdninger. FTRene sender ut en sjekkliste som SPRene kan ta utgangspunkt i ved
denne gjennomgangen.

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

31/11

Tillitsvalgte sin presentasjon til høsten.
En gruppe bestående av Sofie, Marta og Anders M har laget en presentasjon som
SPRene kan bruke overfor nye studenter til høsten. Dessverre var projektoren på
møterommet i ustand så det ble ingen framvisning på møte. Presentasjonen sendes ut
på e-post og SPRene kan selv tilpasse denne til sitt formål og studium.

32/11

Klage på sensur – holdningskampanje.
IVT fakultetet har bedt de tillitsvalgte om hjelp og støtte til å få endret studentenes
holdning til klage på sensur. I dag er det svært mange klager som krever masse resurser
og som, i de fleste tilfeller, ikke fører fram til noen endring for studenten. Saken ble
diskutert der bl.a. følgende momenter kom fram:
- Ønske om at faglærer gir gode begrunnelser når studenten ber om dette. En god
begrunnelse har mye å si om studenten går videre med saken til en klage.
- Gode løsningsforslag kan også ha en avgjørende betydning.
- Studentene må informeres om at en klage kan gå begge veier og at en dårligere
karakter ved ny sensur er endelig og kan ikke påklages.
- Studentene må informeres om forskjellen på klage på formelle feil ved eksamen og
klage på sensur.
- Studenten kan i mange tilfeller ta kontakt med faglærer umiddelbart etter eksamen
for å belyse forhold som kan ha hatt uheldig påvirkning under eksamen.

33/11

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Det var kun følgende studieprogram som hadde noe å rapportere:
I&IKT: Har hatt møte med SPU leder og fått avklart avtale + hvem som skal være i
styret ved en næringslivsring for Hybrida.
- I&IKT har fått sine høyeste søkertall noen sinne, med 99 søkere. Målet neste år blir å
få dette tallet over 200.
- Begynt planleggingen av en lengre I&IKT-film.
- Henrik Ihlen-Ringel gjenvalgt som SPR
PuP: I Studieprogramutvalget ble søkertallene, samt opptakskurvene diskutert, og
referansegruppeordningen pressentert. Evalueringsassistent skal informere faglærere
om referansegruppeskjema ihht KVASS.
- Arrangert allmøte for alle PuPstudentene. Der ble det informert om PuPs
pedagogpris og to nye SPRer valgt. Tre kandidater stilte til valg Aslak Agersborg
Eriksen og Dan-Herman Thue ble valgt inn som SPRer fra høsten av."

34/11

Eventuelt.
• Kvaliteten på masterprogammet innen geo/real ble tatt opp. Fagmiljøet selv råder
studentene til å skifte universitet.
• Dette var studentrådets siste møte dette semesteret og Anders Ulvestad siste møte
som FTR. Etter ett og ett halvt år som FTR fikk han velfortjent applaus.

Møte hevet kl 12:00
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