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Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 30.04.12 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, Karoline Jespersen, Kyrre H. Kartveit, Isak Nordal, Mari G. Hunnes, Eero M.
Bekkedal og Erika S. Kjetså.

Fraværende: Henrik Ihlen-Ringel.
Observatører: Nyvalgte SPRer som starter opp til høsten.
Møteleder:
Referent:

Magni Vestad
Kari Fürst.

SAKER:
33/12

Orientering v/FTRene.
Det ble orientert om følgende saker:
- Framtidens studentdemokrati, fra Workshopen 16. april.
- Utdanningsledelse, kort referat fra ekstraordinært møte.
- Styringsdialog med prorektor.
- EFFL- (Erfaringsforum for linjeforeningene) møte er avlyst dette semesteret, det
vil bli sendt ut et informasjonsskriv fra Studentrådet.
- Avslutningslunsjen til studentrådene vil bli fredag 4. mai.

29/12

Internasjonalisering av siving-studiet. Høring
Hege hadde satt opp et notat ut i fra diskusjonen og innspill på forrige møte.
Hun gikk igjennom punktene slik at hun var sikker på at ikke noe var uteglemt.
Innspillene tas med til Studentrådet siving som setter opp en felles høring på vegne av
alle studentrådene innenfor sivilingeniørutdanningen.

09/12

Studentrådet IVTs pris til beste foreleser.
Kriteriene for tildelingen er klare. Komiteen som skal gjøre utvelgelsen vil bestå av 2
vitenskapelige tilsatte ved IVT og 3 studenter. Forslag på kandidater må komiteen ha
innen utgangen av oktober. Så vil selve tildelingen skje på fakultets årsfest i desember.
SPRene må sørge for å gjøre prisen kjent overfor sine studenter.

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

34/12

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Bygg: Gjennomført allmøte og valgt en ny SPR.
Møte i utdanningsutvalget.
Marin: Har hatt KTR-møte.
Vært i prøveforelesning til professor II kandidat.
Valgt en ny SPR, Gustav Gunnerud, som erstatter Sindre Dahl.
I&IKT: Fremtidens I&IKT:
- Ser på muligheten for å kutte ned antall studieretninger og hovedprofiler
- Planen er å kutte ned fra 5 studieretninger til 3, og fra 11 hovedprofiler til 7-8
KTR-møte blir avholdt 1.mai.
Ny internettside på plass (www.beta.hybrida.no) etter ca 2 års arbeid (selv om det er
noe arbeid som gjenstår)
I&IKT-ringen:
- Rådet for I&IKT har sagt seg villig til å være styre for I&IKT-ringen
- Ola Westby har sagt seg villig til å være leder for I&IKT-ringen
- Bedriftene i rådet for I&IKT var positive til å bli medlem i ringen
Geo/petr: Skal ha allmøte på tirsdag, fornøyde med ekstremt gode søkertall.

35/12

Eventuelt.
 Etterlyser SPR stillingsinstruks. Den finnes, men bør kanskje revideres. Kari sender
ut den som foreligger.
 Hovedekskursjonen og HMS-reglene. Studenter som skal på ekskursjon må signere
på at de har lest og satt seg inn i HMS-reglementet. Det er et omfattende reglement
som svært få studenter tar seg tid til å lese. De punktene i HMS-reglementet som er
viktig for ekskursjoner bør trekkes ut av reglementet slik at det blir enklere for
studentene å sette seg inn i disse.
 Bruk av kontoret i eksamensperioden.

Møte hevet kl 15:15.

Magni Vestad/s/
møteleder

Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

Kari Fürst/s/
referent

Besøksadresse:
Sentralbygg II, 2. etg.
(over Tapir mat)

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

