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og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 12.09.2011 KL 14:15.
Tilstede:

Sondre Gjengedal, Magni Vestad, Erik Aasmundrud, Kristian K. Dahl, Henrik IhlenRingel, Tore L. Falkenberg, Arve Grinden, Martin Stormoen, Hanne Morsund, Åshild
D. Herdlevær, Øyvind Kurisaki-Sagberg, Marta Furuseth, Aslak Eriksen, Hege Eskild
og Sindre Dahl.

Fraværende: Dan-Hermann Thue og Anders O. Mæland.
Observatører: Åsa S. Hoem og Sverre Lindseth (begge Styret)
Møteleder:
Referent:

Sondre Gjengedal
Kari Fürst.

SAKER:
42/11

Orientering v/FTRene.
- Kort orientering fra dagens Ledermøte på fakultetet, der bl.a. saken rundt
internhusleie ble drøftet.
- Referat fra Studenttingets seminar sist helg.

43/11

Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.
Bygg: Holdt presentasjon for 1. klasse og valgt KTR.
- Jobber med å få gjeninnført "pausekrok" som falt bort ved endring i
romdisponeringen på Lerkendalsbygget.
- Jobber for å bedre e-postrutinene fra instituttene til studentene på bygg.
- Jobber med rekrutteringsfilmer. Følgende filmer er tenkt.
PuP: Møte med linjeforeningen Smørekoppen, rekrutterings- og evalueringsansvarlig.
Bestemt at SPR-ene skal blogge for å synliggjøre oss selv og linjeforeningen.
Gjennomførte valg av KTR, selv om fak.time kolliderte med et BadCom-møte i regi av
studentene. Dette førte til at referansegruppe-powerpointen ikke ble vist.
EMIL: En stor lesesal på Elektrobygget ble plutselig stengt i uke 36 pga. at en
kybernetikk-lab skal bygges her. Det er IME-fakultetet som er ansvarlig for dette.
Denne lesesalen er svært viktig for studenter på Energi og miljø, både fordi den er i
nærheten av skap og faglig miljø, men også fordi den samtidig fungerer som et
samlingssted for Energi- og miljøstudentene. Så vidt vi to SPR-er vet, så fikk ingen
vite noe om at lesesalen skulle bli stengt på forhånd. Jeg (Marta Furuseth) har tatt
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kontakt med fakultetsdirektøren ved IME-fakultetet for å få forklaring på hvor vi
studenter ved Energi og miljø kan lese nå. Tilbakemeldingen var at det skal bli en ny
lesesal på Stripa der den gamle laben var, men at denne lesesalen ikke kommer i stand
før etter nyttår. Dette betyr at Energi og miljøstudentene (og antakelig studentene fra
andre studieprogram som hadde tilgang til den nå nedlagte lesesalen) har stor mangel
på lesesalsplasser. Dette kommer til å bli et stort problem i eksamensperioden.
- Ellers har SPR-ene fra studiet hatt en presentasjon om studentrådene og
studentdemokratiet i Fakultetets time, og KTR for første klasse ble valgt.
44/11

Studenter til undervisningsformål, høring.
Det er Studenttinget som har sendt ut denne høringen da de ønsker klarere rammer
rundt bruken av stud.asser i undervisningsformål. Ulike spørsmål ble diskutert der bl.a.
følgende momenter kom fram:
- Mange fag har for få stud.asser. Studentene blir sittende lenge å vente i
øvingstimene for å få hjelp.
- Stor kvalitetsforskjeller på stud.assene.
- Referansegruppene burde også evaluere stud.assene.
- Store forbedringsmuligheter på LAOS-kurset.
- Ofte dårlig oppfølging og kommunikasjon mellom faglærer og stud.ass.
- Grensen for bruk av stud.ass til karaktersetting blir tøyd.
Sondre og Magni skriver et høringssvar og sender ut på e-post for kommentarer.

45/11

Praksisforskriften, justeringer, høring.
Studentrådet har fått denne høringen fra fakultetet. Sondre innledet med å fortelle at
Studentrådet siving har jobbet mye med denne saken. Endringsforslaget i høringen ble
diskutert. Studentrådet IVT stiller seg bak de foreslåtte endringene, men synes det er
noe uklart hva som defineres som tunge verv. Det er også store forskjeller på hvor godt
studentene blir informert om praksiskravet.

46/11

Tavleplass på stripa til Studentrådet, avklaring.
Det er nå klart for utdeling av tavleplass på stripa etter oppussingen. Spørsmålet er om
Studentrådet IVT ønsker å ha tavle på stripa?
Kari redegjorde for saken og Studentrådet kom raskt fram til at det skal søkes om
tavleplass, og da fortrinnsvis åpen tavle. Kari skriver søknad.

47/11

Seminaret 17. – 18. september, orientering.
Informasjon i forbindelse med seminaret ble gitt. Det vil i tillegg bli sendt ut egen epost om dette.

48/11

Eventuelt.
• Påminnelse om kontortider.
• Arbeidskontrakten er nå klar for underskrivelse hos Birgit Wold, fakultetskontoret.
• Miniseminar i forbindelse med referansegrupper holdes 13. oktober, ca 1 time med
lunsj.
Møte hevet ca kl 15:45
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