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REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 16.01.12 KL 14:15.
Tilstede:

Magni Vestad, Hege Eskild, Erik Aasmundrud, Henrik Ihlen-Ringel, Tore L.
Falkenberg, Arve Grinden, Martin Stormoen, Øyvind Kurisaki-Sagberg, Aslak
Eriksen, Sindre Dahl, Karoline Jespersen, Kyrre H. Kartveit, Isak Nordal, Mari G.
Hunnes, Eero M. Bekkedal og Erika S. Kjetså.

Fraværende: Kristian K. Dahl.
Observatører: Sverre H. Lindseth (Styret) og Cathinka Thyness (Studenttinget).
Møteleder:
Referent:

Magni Vestad
Kari Fürst.

Møte startet med en presentasjonsrunde der nye og gamle representanter presenterte seg.
Studenttingets nye leder Cathinka Thyness kom og presenterte seg.
SAKER:
01/12

Orientering v/FTRene.
Det ble orientert om følgende saker:
- Ny Praksisforskrift.
- Klagesaker og ny sensurprosedyre.
- Informasjon i forbindelse med referansegrupper.
- Info om arbeidet ved fakultetet i forbindelse med å styrke pedagogikken.
- Kort referat fra ledermøte 16. januar.
- Profilering av Studentrådet, innkjøp av gensere.
- Representantenes kontortid dette semesteret, ønsker tilbakemelding.

02/12

Orientering om omlegging vedr. dispensasjonssøknader.
F.o.m. 2012 vil det være fakultetet som nå behandler dispensasjonssaker i forbindelse
med godkjenning av praksis og tap av studierett ved sivilingeniørstudiet.
Magni redegjorde for hvordan fakultetet vil håndheve de nye praksisforskriftene og
hvordan søknader om dispensasjon i forhold til disse vil bli behandlet.
Kari fortalte kort om dispensasjonssaker i forbindelse med tap av studieplass grunnet
mangel på progresjon og hvordan disse vil bli behandlet.
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03/12

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
- K-emner: Det har blitt reist spørsmål om hvorvidt studieprogramrepresentantene har
vært involvert i utvelgelsen av K-emner. Alle representantene bekreftet at det hadde de.
- Eksamensperioden: Stort sett grei gjennomføring. Det ble bemerket at det var liten
eller ingen kontroll av tillatte hjelpemidler ved eksamen.
De fleste studieprogrammene hadde lite å referere så tidlig i semesteret.
Geo/real: Har fått tilbakemelding fra en referansegruppe som ikke føler seg hørt. De
mener referatet (skrevet av faglærer) ikke har fått med seg studentenes synspunkter.
Saken vil tas opp med faglærer.

04/12

Valg av nye fest- og aktivitetsministre.
Arve ønsket å fortsette fra forrige semester. Karoline overtar for Hege.
Begge valgt ved akklamasjon.

05/12

Eventuelt.
* Øvinger, spørsmål om det er noen regler for når disse skal legges ut?
* I enkelte tilfeller bør hjelpemiddelkoden ved eksamen presiseres.
* Eksempel på faglærers bruk av tilbakemelding fra referansegruppen.
* Faglærers manglende evne til profesjonell bruk av PowerPoint presentasjoner i
forelesninger. Fakultetet bør tilby kurs.
* Ulike problemer på masternivå i forhold til engelsktalende studenter. Her er det
språkproblemer i undervisningen, så vel som med det skriftlige materiale. I tillegg er
det svært uheldig der det er prosjektarbeider og det kun er en norsk student i
prosjektgruppa, han/hun blir sittende med mesteparten av arbeidet. Det etterlyses også
kvalitetssjekking av utenlandsstudentenes engelskkunnskaper.
* Studentrådets tavle på Stripa må utformes. Design ble bedt om å se på saken.

Møte hevet kl 15:45.
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