NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 16.04.12 KL 14:15.

Tilstede:

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

Fraværende: Henrik Ihlen-Ringel, Karoline Jespersen og Isak Nordal.
Observatører: Anja Ziolokowski.
Møteleder:
Referent:

Magni Vestad.
Kari Fürst.

SAKER:
27/12

Orientering v/FTRene.
Magni orienterte fra følgende møter:
- UK møte ved IVT.
- Fakultetsstyremøte.
- Ledermøte ved IVT.
- Formøte til Styret (stud.dem).

28/12

Rådet for studenter med funksjonsnedsettelse. Høring.
Studenttingets representant i Rådet for studenter med funksjonsnedsettelser, Simon U.
Sandvåg, har sendt ut på høring forespørsel om innspill på tiltak som kan bedre
studiehverdagen for studenter med funksjonsnedsettelse. Av punkter som kom fram
under diskusjonen kan nevnes:
- Ekskursjoner er, i de fleste tilfeller, dårlig tilrettelagt for studenter med
funksjonsnedsettelse.
- Mikroskopering kan være et problem for fargeblinde og svaksynte.
- På verkstedet til design er det et betydelig støvproblem, dette blir spesielt vanskelig
for studenter med astmaproblemer.
Magni og Hege tar med seg innspillene vider i et høringssvar. Representantene bør
forhøre seg, litt rundt på sine studieprogram, om det kan være andre forhold. Svarfrist
på høringen er 10. mai.
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7491 Trondheim
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Org.nr: 993 077 895
Telefon: 735 95496
E-post: ivt@studentradet.no

29/12

Internasjonalisering av siving-studiet. Høring.
FUS har sendt saken ut på høring til bl.a. SR-siving og Studenttinget. Magni og Hege
ønsket innspill fra studentrådet som de kan ta med seg videre når saken skal behandles
både i SR-siving og på fakultetet. Det er viktig å fokusere på de områder og problemer
som er sentrale i studentenes studiesituasjon. Saken ble kort diskutert.

30/12

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Geo/petr: Har vært på befaring angående internhusleie, alt her er ok.
- Framtidens Petroleumsstudium er igangsatt.
- Har fått egen spalte i linjeforeningsavisen.
I&IKT: - Leder for Fremtidens I&IKT på plass.
- Hatt utvidet rådsmøte med hovedfokus på fremtidens studium:
- Rådet sa seg villige til å være styret til næringslivsringen ("I&IKT-ringen).
- Bedriftene i rådet var positive til å bli medlemmer i I&IKT-ringen.
- Gått igjennom hvordan linjen skal legges om for å bli internasjonalt ledende.
- Bedriftene sa sin mening om I&IKT-generelt og hva de ønsket.
- Skal arrangere KTR-møte i nærmeste fremtid.
- Allmøte (I Hybridas generalforsamling) torsdag den 26.4
Bygg: Har deltatt i møter angående internhusleien.
- Har innkalt til allmøter for bygg og IVT

31/12

Allmøte for IVT mandag 23.04.12.
Allmøte vil bli kl. 14:15 i S4. Det er viktig at alle sender innkallelsen videre til
KTRene. Linjeforeningene må gjøres oppmerksomme på at de er inngått avtale om at
de som sitter i styrene har møteplikt på allmøte. Magni takker av som FTR og ny FTR
skal velges, SPRene ble oppfordret til å stille.

32/12

Eventuelt.
- Magni informerte om utdanningsledelse.
- Det skal etter avtale med linjeforeningene holdes et EFFL-møte (Erfaringsforum
for linjeforeningene ved IVT). Det ble etterlyst eventuelle saker til møtet.
- I faget EiT opplever studentene store forskjeller mellom landsbyene, for mye
avhenger av landsbyleder. Det ble ytret ønske om at mer av opplegget kunne
standardiseres. I tillegg er det stor frustrasjon over at det trykkes opp for få
kompendier, dette sinker og vanskeliggjør arbeidet for studentene.
- Det ble uttrykt et ønske fra en av SPRene som sitter i STI om å kunne få referere
fra Studentrådet på STi-møtene. FTRene setter opp en kort oppsummering som kan
brukes til dette formål.

Møte hevet kl 16:00
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