NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 27.02.12 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, , Isak Nordal, Mari G. Hunnes, Eero M.
Bekkedal og Erika S. Kjetså.

Fraværende: Kristian K. Dahl og Kyrre H. Kartveit.
Observatører: Jon Mikkel Haugen (STi)
Møteleder:
Referent:

Magni Vestad
Kari Fürst.

SAKER:
17/12

Orientering v/FTRene.
Det ble orientert fra følgende møter:
- Ledermøte IVT.
- UK-møte IVT.
- Formøte (FTR-møte) med styrerepresentantene.

18/12

Studieprogramporteføljen, høring fra Studenttinget.
Jon Mikkel innledet saken og svarte på spørsmål. Studentrådet diskuterte saken både ut
i fra medlemmenes egne erfaringer og på mer prinsipielt grunnlag. Studentrådet vil kun
uttale seg om IVTs studieprogramportefølje. FTRene avtaler møte med dekanus og
prodekanus for å få innspill i saken. Saken kommer opp igjen på neste møte.

19/12

Homans Legat, nytt medlem.
Studentgruppa som innstiller til Homans Legat trenger ett nytt medlem.
Henrik Ihlen-Ringel påtok seg oppgaven. Han sitter i ett år.
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20/12

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Geo/real: Det har blitt holdt SPU-møte der viktigste sak er at det blir opprettet en
evalueringsstudass for referansegrupperapporter. I tillegg er rammeverket for
Fremtidens Petroleumsstudium klare.
I&IKT: Skal ha oppstart for Framtidens I&IKT førstkommende mandag.
PuP: Første KTR-møte torsdag 23.februar:
Klassetillitsrepresentantene oppfordret SPRer til å utforme et informasjonshefte/flyer
med oversikt over KTRer og SPRer ved produktutvikling og produksjon, og deres
arbeidsoppgaver. Dette er et tiltak for å forbedre spesielt KTRenes synlighet og gjøre
studenter klar over hva tillitsvalgte ved PuP kan gjøre for å forbedre studiehverdagen.
KTRer opplever at rådgiver har lite tid til å veilede studenter. Likevel har de inntrykket
av at rådgiver er flink til å svare på saker som ikke gjelder veiledning. Andre
veiledningstilbud som ForVei, er studentene svært fornøyd med.
Bygg: Har ferdigstilt rekrutteringsvideoene som nå er ute på ntnu.no/studier/mtbygg.
- Jobber med å bedre e-postrutinene på studieprogrammet
- Vært i SPUmøte.

21/12

Eventuelt.
* Det har kommet klage på printerne på Realfagsbibiloteket. Kari Undersøker hvem
som drifter disse.
* Erik refererte fra møte i gruppa som ser på muligheten for å samlokalisere
de deler av studentdemokratiet som er på Gløshaugen.
* En professor på Konstruksjonsteknikk ønsker studentenes syn og mening om video
forelesninger, studentrådet er ubetinget positive til dette. Det er ønskelig at alle video
forelesningene legges inn i en database der det er enkelt å søke dem opp.
* Multimediesenteret inviteres inn på et møte for å fortelle om alle mulighetene som
fins for gode opptak av forelesinger etc. FTRene tar kontakt for avtale.

Møte hevet kl. ca kl 15:30
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møteleder
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Kari Fürst/s/
referent
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