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REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 10.09.12 KL 14:15.

Tilstede:

Hege Eskild, Daniel Svoren, Erik Aasmundrud, Matilde Funderud, Gustav Gunnerud,
Julie Fosseide, Arve Grinden, Rikke Ellingsen, Margrethe Ellstrøm, Marie Jørum,
Karoline Jespersen, Kyrre H. Kartveit, Mari G. Hunnes, Marta Furuseth, Ingeborg
Solvang og Jakob Oftebro.

Fraværende: Eero M. Bekkedal.
Observatører: Anja Ziolokowski (STi) og Tina Melfjord (Styrerepr)
Møteleder:
Referent:

Hege Eskild
Kari Fürst.

SAKER:
40/12

Orientering v/FTRene.
Det ble orientert om følgende saker:
- Fra formøte, Utdanningsutvalget. Det ble informert om NOKUT.
- Fra Studentrådet siving (SR-siving.) sitt møte der følgende saker ble tatt opp:
 N5T avtalen og studentsamarbeid i forbindelse med denne.
 SEFI-konferansen i høst, Daniel er en av 2 fra SR-siving som reiser.
 Masteroppgaven, veiledningsavtale og karaktersetting.
 Ledelse i praksis emnet, hvem skal få adgang til emnet?
- Ledermøte på fakultetet. På møte kom det fram at det er et ønske om at alle
studentene ved IVT får HMS-kurs.
- Det ble gitt informasjon om seminaret til Studentrådet førstkommende helg.
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41/12

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Følgende saker ble nevnt:
Design: Jobber med å samle inn en KTR fra hver klasse. Skal inn å presentere oss for
1. klasse i løpet av uka.
Bygg: Saken med flere studentarbeidsplasser for 5. klasse og studentarbeidsplasser i
det hele tatt for 4. klasse fortsetter. Spesielt ett av kontorene på Materialteknisk er
planlagt med for mange studenter. Det jobbes fortsatt med å få til en god løsning.
Arve har vært i fakultetets time og presentert oss.
I&IKT: Presentert oss for første klasse både i Fakultetets time og ved å gå innom
forelesning.
- Valgt 2 KTRer.
Geo/real: Har i lag med Geo/petr vært i forelesning til 1. klasse og fortalt om SPR,
KTR og kontortid. Har fått to 1.klassingar som KTR.
- Har også vært i Fakultetets time. Ikke mange møtte.
- Har hatt kontakt med evalueringsstud.ass, har invitert på møte med KTRer (torsdag
20/9-12)
Geo/petr: Har valgt nye KTRer.
- Har presentert seg i fakultetets time (der det var dårlig oppmøte) og i forelesninger.

42/12

Valg av vara FTR.
Eero M. Bekkedal hadde meldt i fra at han gjerne stilte til dette vervet. Ingen andre i
studentrådet ønsket å stille i mot, Eero valgt til vara FTR for høst semesteret.

43/12

Eventuelt.
- Fest- og aktivitetsministre, Karoline og Arve sa seg villig til å ta oppgaven også
dette semesteret.
- På design er studentene opptatt av opplegget instituttet har på vurdering av
masteroppgaven og også rutinene på begrunnelse og klage på denne. SPRene
redegjorde for saken og viste til eksempler. Saken ble kort diskutert og det vil bli
sett nærmere på dette i Studentrådet.
- Studentrådet ble gjort oppmerksomme på at åremålsperioden for både rektoratet og
dekaner går ut våren 2013.
- Det ble klaget på kalde kontorer og arbeidsplasser. Fjernvarmeanlegget har vært
nede på grunn av utbedringer, det er lovet å komme på igjen i løpet av denne uka.
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