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REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 26.09.11 KL 14:15.
Tilstede:

Sondre Gjengedal, Magni Vestad, Erik Aasmundrud, Anders O. Mæland, Tore L.
Falkenberg, Arve Grinden, Martin Stormoen, Åshild D. Herdlevær, Øyvind KurisakiSagberg, Marta Furuseth, Dan-Hermann Thue, Aslak Eriksen, Hege Eskild og Sindre
Dahl

Fraværende: Hanne Morsund, Henrik Ihlen-Ringel og Kristian K. Dahl.
Observatører: Sverre Lindseth (Styret)
Møteleder:
Referent:

Sondre Gjengedal
Kari Fürst.

SAKER:
49/11

Orientering v/FTRene.
Det ble orientert om følgende saker:
- Evalueringsskjema for seminaret 17. – 18. sept. er sendt ut.
- FTRene har svart på to høringer.
- Kort fra formøte til UU.
- Ref. fra dagens ledermøte på fakultetet.
- Saker som vil bli tatt opp på UK-møte på tirsdag.
- Kort fra møtet med Fakultetsstyret

50/11

Organisering av stand på stripa, oppfølging fra seminaret.
Aslak, Hanne og Dag-Hermann skal ordne et opplegg. Det ble enighet om å finne en
fast dag i måneden. Det er ønskelig å ha standen oppe fra kl 10:00 – 14:00 der en
gruppe på fire står 2 timer hver. Det er ønskelig med gensere til medlemmene, Kari
undersøker med budsjettet. Gruppa finner ut hva de trenger og en kostnadsoversikt
over dette.

51/11

Opptaksrammer 2012.
På FUS sitt Fellesmøte 5. oktober vil opptaket til 2012 ble tatt opp. Studentene har i
flere år klaget på at antallet heves hvert år og at dette går ut over studiekvaliteten.
Studentrepresentantene i FUS ønsker nå tilbakemelding på konkrete problemer, på
hvor skoen trykker, fra hvert studieprogram. Tilbakemelding på dette må FTRene ha
innen tordag denne uken.
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52/11

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
I&IKT: Fra SPU møte:
- Valgte å holde K-emnene på 7 stk, for å kontrollere hva slags kunnskap de på
studiet ender opp med. Hver studieretning fikk altså velge 7 stk hver.¨
- Forslag om å holde bare ha en dag for eksamen på K-emnene, for forhindre
kollisjon.
- Kritikk av læringsmålene til doktorgradene blandt professorene.
Unødvendig å ha de.
- Hybrida avlyste undervisningen til "Industriell IKT" når det var opptak.
Frustrasjon blandt faglærer i faget, og dårlig kommunikasjon mellom faglærer og
Hybrida. Dette må jobbes med å forbedre.
- SPU kritiserer Hybrida for å drikke på campus, og vil ha Hybrida til å legge dette
enten på kveldstid eller i helgene. Devil også at Hybrida arrangerer dette et annet sted
enn campus.
* Planlagt å arrangerer KTR møte innen et par uker.
* 5. klasse som gikk ut begynte som 70 stykker. Det var kun 18 som leverte
masteropgaven forrige semester. Skummelt stort frafall. Noe må gjøres.
Marin: Har hatt ledergruppemøte på marin, og jobber med å ansette en ref.gruppe
ansvarlig.
Geo/real: Under SPU møtet kom det frem at referansegruppereferatene ikke blir
videreført på skikkelig måte. Slik det ble oppfattet hadde kun noen få tilfeldige fra
SPU såvidt kikket på referatene. Hvis referansegruppeordningen skal fungere
tilstrekkelig er ikke dette godt nok.
- Studenter har etterlyst flere studiepoeng i Mineralogi - TGB4125, ettersom pensum
har blitt utvidet med etter anskaffelse av ny foreleser og fordi arbeidsmengden er
veldig stor. Det ryktes at man i et kjemifag har fått økt antall studiepoeng iløpet av
semesteret tidligere, pga av en liknende situasjon.

53/11

Eventuelt.
* Sverre Lindseth ga et kort referat fra siste Styremøte.
* Studentrådets møte 10. oktober går ut. Dersom det er saker som må behandles blir
dette møtet flyttet til den 17. oktober.
* Det vil bli prøvd å få til et møte der prodekan Svein Remseth og seksjonsleder Hilde
Lysne kommer på besøk til studentrådsmøte. En kort meningsutveksling på hvilke
saker det kan være aktuelt å ta opp på dette møtet.
* Det ble foreslått en Fest og aktivitetskomite. Arve og Hege stilte.
* Representanten fra I&IKT informerte om at hos dem er grunnfaget kjemi blitt
erstattet med diskret matematikk, noe som har vært svært vellykket.
* Det er et ønske om at pensumlistene kan bli bedre.

Møte hevet ca kl 16:00
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