NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 13.02.12 KL 14:15.

Tilstede:

Magni Vestad, Hege Eskild, Erik Aasmundrud, Kristian K. Dahl, 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.

Observatører: Sverre Lindseth (Styret) og Anja Ziolokowski (Studenttinget).
Møteleder:
Referent:

Magni Vestad
Kari Fürst.

SAKER:
12/12

Orientering v/FTRene.
Det ble orientert fra følgende møter:
- Ledermøte på IVT fakultetet.
- FTRenes formøte til Utdanningsutvalget ved NTNU.

13/12

Forskningsbasert undervisning. Høring fra Studenttinget.
Studenttinget ønsker å lage en sak angående forskningsbasert undervisning og har i den
anledning sendt ut en høring. De ønsker svar på en rekke spørsmål for å innhente
studentenes syn på hva de legger i og forventer av forskningsbasert undervisning.
Saken ble diskutert. Magni og Hege setter opp et notat på høringssvar, dette sendes ut
på e-post til medlemmene for godkjenning.

14/12

Læringsmiljøutvalget (LMU). Høring fra Studenttinget.
LMU ønsker å se på sitt mandat. Studenttinget har sendt ut en høring for å få kartlagt
hva studentene ønsker og forventer fra LMU. Saken ble åpnet med en redegjørelse om
hva LMU er i dag og hvordan det fungerer. Svært mange studenter vet ikke at LMU
eksisterer eller hva utvalget gjør. Saken ble diskutert. Det kom det mange forslag på
saker studentrådet mente LMU burde ta fatt i. Magni og Hege setter opp et forslag på
høringssvar som blir sendt ut til medlemmene for godkjenning.

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

09/12

Studentrådet IVTs pris til beste foreleser.
Saken er blitt tatt opp med prodekanus Svein Remseth som stilte seg svært positivt til
initiativet. På dagens møte ble kriteriene for nominasjon til prisen diskutert og hvordan
saksbehandlingen skulle være. Målet er å kunne dele ut den første prisen mot slutten av
året. Det jobbes videre med saken.

15/12

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Det var lite saker som kom opp under runden rundt bordet. Geo/real og PuP orienterte
om følgende:
Geo/real: Holdt KTR-møte mandag 06.02. (informert om bl.a. nye
karakterforeskrifter på masteroppgave, praksiskrav for 2-årig master,
avvik.ntnu.no, prøveforelesninger og klaging på eksamen).
PuP: Etter SPU-møte ble det tatt opp at lovte aksjoner ofte ikke blir gjennomført på
instituttnivå. En effekt av dette er at mye av arbeidet må gjøres av en allerede
overbelastet studieveileder

16/12

Eventuelt.
* Det ble reist spørsmål om muligheten for å kunne få gjort om en ståkarakter til stryk
dersom studenten ønsket dette.
* Spørsmål angående internhusleia og laboratorier.
* Evaluering av Studentrådets stand på stripa sist torsdag.

Møte hevet ca kl 16:00.

Magni Vestad/s/
møteleder
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referent
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Org.nr: 993 077 895
Telefon: 735 95496
E-post: ivt@studentradet.no

