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Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 24.09.12 KL 14:15.
Tilstede:

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

Fraværende: Daniel Svoren og Jakob Oftebro.
Observatører: Marcus fra Smørekoppen og Tina Melfjord (Styret)
Møteleder:
Referent:

Hege Eskild
Kari Fürst.

SAKER:
44/12

Orientering v/FTRene.
Hege orienterte om følgende saker:
- Fra styremøte på IVT, av saker ble følgende nevnt:
 Økonomien.
 Studenter tidlig inn i forskningen som sommerjobb.
 Investeringer i utstyr til studentarbeidsplasser.
- Fra formøte til Utdanningsutvalget, disse sakene ble tatt opp:
 Ex-fil emnet skal fornyes.
 Ny sensurordning på master oppgaven.
- Fra møte med IT-avdelingen, der det ble sett på ulike tjenester og hva som fungerer
og ikke fungerer.

45/12

Evaluering av fag etter eksamen.
Det er fakultetets ønske å utarbeide et mest mulig likt spørreskjema for evaluering av
alle fag/emner etter eksamen. I den forbindelse ble følgende diskutert:
- Ulike spørsmål som bør med.
- Skal svarene være ja/nei eller skala svar.
- Når er det mest gunstig at skjemaene deles ut, eks: før eller etter sensur?
Hege samlet inn alle momentene som kom fram og setter opp et forslag som hun
sender ut på e-post 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

46/12

Oppgradering av studentarealer.
Hege redegjorde for saken. Fakultetet ønsker å bruke en del midler før årsskifte på
eventuelt å få oppgradert studentarbeidsplassene. De tillitsvalgte ble bedt om å
undersøke hva som eventuelt kunne trenge fornyelse.

47/12

Student inn i IKT-komiteen for IVT.
Fakultetet skal sette ned en komite som skal jobbe med integrering av IKT i fagene. De ønsker
en student med i komiteen. Det vil bli 2- 3 møter i semesteret.
Ingen i studentrådet meldt seg, men ønsket å tenke over muligheten. Eventuelt interesserte tar
kontakt med Hege.

48/12

Evaluering av seminaret.
Studentrådets seminar 14. – 16. september ved Selbusjøen Hotell og gjestegård ble
evaluert. Seminaret var veldig vellykket og det ble spesielt trukket fram den store
fordelen med at man denne gangen startet fredag ettermiddag. Dette medførte at alle
ble godt kjent før det faglige startet på lørdag morgen, slik ble en mye bedre diskusjon
og deltakelse.

49/12

Eventuelt.
- De tillitsvalgte ble bedt om å komme med eventuelt nytt fra studieprogrammene:
Bygg: Jobber fortsatt med arbeidsplasser for både 4. og 5. årskurs.
Har fått beskjed om at enda flere møbler til pausearealer er på vei.
Emil: SPR har laget sak om at den uoffisielle lesesalen for den delen av fjerde klasse
ved energi og miljø som tar fag under EPT-instituttet må ryddes for å være i brukbar
stand. Første Fakultetets time for førsteklassingene skal arrangeres 5. oktober og da
skal KTR for første klasse velges.
I&IKT: - Fremtidens I&IKT-studium diskuterer fortsatt hvordan oppbygningen på
studiet skal være etter 2. året. Jobber nå også med det internasjonale panelet som skal
bedømme og komme med innspill på prosessen.
- Sender ut fellesmail til KTRene med informasjon om referansegrupper ol.
- Evaluert K-emnene ved de forskjellige studieretningene på linjen
- Sendt ut spørreundersøkelser for fagene vi arrangerte forrige semester.
Hittil god oppslutning på tilbakemeldingene.
Geo/real: Vi har vært på SPU-møte og fått på plass en evalueringsstudass (også
tilstede). Evaluringsstudass.-en har som oppgave å påse at det blir opprettet
referansegrupper og at referansegrupperapportenes innhold blir fulgt opp ved
eventuelle problemer.
- Problematikken rundt de store kullene i førsteklasse ble også diskutert, da dette vil
kreve store investeringer på grunn av for små forelesningsrom og altfor små labarealer.
- Det har også blitt ansatt en studiekonsulent som skal være til støtte i studentrelaterte
spørsmål.
- Det har også blitt holdt KTR-møte for deler av klassetrinnene, der KTR'ene ble
opplyst om ny studiekonsulent og meget gode søkertall til georeal (Georeal med flest
søkere per plass på hele IVT). IGB har også tilført to masterplasser for vårsemesteret.
Andre eventueltsaker:
- Arbeidskontraktene skal nå være klare hos Birgitt Wold for undertegnelse.
Representantene som ikke alt har skattekort liggende på lønnsavdelingen må huske
å ta dette med. For at det skal bli lønnsutbetaling i oktober bør man få gjort dette i
løpet av denne uka.

Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Sentralbygg II, 2. etg.
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-

Akademika har igjen problemer med å skaffe nok lærebøker, nå er det matte 4 bok
som de ikke har inne. Studentene må ta dette opp med Velferdstinget.
Det blir stand på stripa for å profilere studentrådet i andre uka av oktober og en
gang i løpet av november.
Det ble informert om studentrådets klatregruppe, alle er velkommen.
Det vil bli kjøpt inn gensere til representantene nå i høst, Daniel ønsker å ordne
dette.
Det er et minikurs for referansegruppedeltakere torsdag 27. sept. kl 12:15 i F2.

Møte hevet ca kl 15:45
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