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REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 12.03.12 KL 14:15.

Tilstede:

Magni Vestad, Hege Eskild, Kristian K. Dahl, Henrik Ihlen-Ringel, Tore L.
Falkenberg, Arve Grinden, 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: Erik Aasmundrud og Martin Stormoen.
Observatører: Sverre Lindseth (Styret) og Anja Ziolokowski (STi)
Møteleder:
Referent:

Magni Vestad
Kari Fürst.

SAKER:
22/12

Besøk av Multimediesenteret v/Martin Gaustad.
I forbindelse med en eventueltsak på forrige møte angående videoopptak av
forelesninger hadde studentrådet invitert Multimediesenteret på besøk. Studentrådet
ønsket mer informasjon om hvilke muligheter som i dag finnes og hvilke holdninger
fagmiljøet har til videoopptak av forelesninger. Gaustad ga en god orientering og viste
eksempler på ulike variasjoner på opptak. Mediesenteret har i dag kapasitet til flere
opptak enn det som gjøres. Det kom fram at Multimediesenteret sliter med å få ut
informasjon om tilbudet sitt. Samtidig er det mangel på et enkelt system for studenten
til å orientere seg om hvilke forelesninger som finnes på nett. Det ble åpnet for
spørsmål etter Gaustads innlegg.
Studentrådet ønsker at fagmiljøet i første omgang ville prioritere opptak av repetisjonog spørretimene på slutten av semesteret.

18/12

Høring om studieprogramporteføljen – oppfølging fra forrige møte.
Magni redegjorde for møte med dekanus og prodekanus i forbindelse med saken.
Det var ikke noen vesentlige andre synspunkter som kom fram enn det Studentrådet
hadde diskutert på forrige møte. Magni og Hege skriver et høringssvar som sendes ut
til medlemmene for tilbakemelding.

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

23/12

Problembasert læring (PBL) i siv.ing-utdanningen, v/ Haakon Bakka.
Bakka sitter som studentrepresentant i det Sentrale utdanningsutvalget. Bakka innledet
med å fortelle om hvorfor han mente at PBL i siv.ing-utdanningen ville være en stor
gevinst for studentene. Videre fortalte han hvordan PBL ville fungere. Han mente tiden
nå var inne til å sette i gang noen prøveprosjekter på PBL i enkelte emner. Han ønsket
tilbakemelding med forslag på emner som IVT-studentene mente kunne egne seg til
dette. Studentrådet var klare på at ikke alle emner passer for PBL, og at for mange
emner med PBL kan bli svært krevende, noe som igjen kan gå ut over frivillighetskulturen. Forslag på emner kan sendes til haakon.c.bakka@gmail.com.

24/12

Orientering v/FTRene.
Det ble orientert fra følgende møter:
- Formøte til det Sentrale utdanningsutvalget (UU)
- Fra ledermøte på IVT.
- Fra møte i Studentrådet for siv.ing-utdanningen, formøte til FUS.

25/12

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Bygg: Har fått godkjent nye møbler til pausekrok på Lerkendalsbygget.
- Ferdigstillelse av rekrutteringsvideoprosjekt.
Design: Har hatt KTR-møte, og sammen med KTRene deltatt på instituttseminar på
Ørlandet neste dag, i forb. med Det Nye Designstudiet.
- Møte med dekanatet hvor vi gjennomgikk mål og status for fakultetet, instituttet og
DND.
- Videre har vi satt i gang prosess med å få gjennomgått klage/begrunnelsessaker som
har blitt hengende igjen.
PuP: I SPU ble det diskutert hvorvidt studieprogramsnavnet er uheldig i lys av
søkertall og inntrykk fra utdanningsmesser der mange elever ikke forstår seg på
studieprogrammet. Det skal derfor opprettes en komité for å utrede denne saken.
Kontaktinfo og bilder av SPRer og KTRer er oppe på linjeforeningens nye nettside,
som forøvrig er svært god. (http://smorekoppen.no/)
Geo/real: Holdt møte med institutt angående åpning av lesesalplasser. Kom frem
til en løsning om hvilke arealer som skulle frigis.

26/12

Eventuelt.
* Det blir ny omgang med stand på stripa på torsdag 15. mars.
* IVT sitt allmøte blir mandag 23. april.
* Det er ønske om kandidater til FTR-vervet etter Magni.
* Det er valg til Styret på nett mellom 19. – 26. mars.
* Valg til Velferdstinget blir torsdag 29. mars.

Møte hevet ca kl 16:00

Magni Vestad/s/
møteleder

Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

Kari Fürst/s/
referent
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(over Tapir mat)

Org.nr: 993 077 895
Telefon: 735 95496
E-post: ivt@studentradet.no
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