NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 08.10.12 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, Eero M. Bekkedal, Marta
Furuseth, Ingeborg Solvang og Jakob Oftebro.

Fraværende: Arve Grinden og Julie Fosseide.
Observatører: Tina Melfjord (STi) og Marcus fra Smørekoppen.
Møteleder:
Referent:

Hege Eskild
Kari Fürst.

SAKER:
50/12

Orientering v/FTRene.
Følgende saker ble orientert:
- Fra ledergruppemøte ble følgende saker nevnt:
 Det sees på muligheten for å opprette forskerlinje ved fakultetet.
 Det forestående besøket av NOKUT.
- Fra Utdanningskomiteen:
 Referansegrupper.
 Frafall/gjennomføring.
 Karakterutskrift, spesielt ved utveksling.
 Åpningstider ved instituttene.
- FTRene var ikke til stede på dialogmøte med rektor.
- Kort referat fra SEFI-konferansen v/Daniel.

51/12

Studentarbeidsplasser etter innføring av Internhusleie, oppfølging.
Hege og Daniel skal i møte med fakultetet på fredag og i den forbindelse ønsket de
tilbakemelding om hvordan situasjonen er, rundt på instituttene. Etter en kort runde
rundt bordet, der SPRenes inntrykk kom fram, ba Hege om at alle gjør en grundig
undersøkelse og da spesielt på situasjonen for 4. klasse. Hege ba om skriftlig
tilbakemelding fra SPRene, enten situasjonen er god eller dårlig, før kl 20:00 på
torsdag.
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46/12

Oppgradering av studentarbeidsplasser, oppfølging.
Daniel redegjorde litt mer om saken og ønsket tilbakemelding fra SPRene om hvordan
deres arbeid overfor instituttene hadde gått. Mange positive tilbakemeldinger.

52/12

Felles læringsmål, høring.
Saken er en høring fra Studenttinget (STi) i forbindelse med kvalifikasjonsrammeverket og fastsettelse av læringsmål. Studentrådet diskuterte noen sentrale spørsmål
som gikk både på felles læringsmål for NTNU og mer fakultet spesifikke læringsmål.
Hege og Daniel skriver forslag på høringssvar som vil bli sendt ut til SPRene på e-post.
Svarfrist på høringen er 19. oktober.

53/12

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Følgende saker ble nevnt:
Design: Har vært på SPU-møte der vi fikk luftet og ble hørt i mange interne saker.
Ellers ingenting nytt.
Bygg: : Jobber fortsatt med saken om studentarbeidsplasser. Har også gjennomført
diskusjon med studentene om fagtilbudet i 4. og 5. årkurs.
I&IKT: - Sendt ut mail til KTRene med generell informasjon om deres oppgaver som
KTRer
- I&IKT-ringen (næringslivsringen til I&IKT) har fått sine første medlemmer.
3 bedrifter har takket ja til samarbeid.
- Det er lansert et nytt design på hjemmesiden til Hybrida. For de som er
interesserte: www.hybrida.no
- SPU-møte den 11.10 med fokus på Fremtidens I&IKT

54/12

Eventuelt.
 De som ikke har fått genser i våres må sende beskjed til Daniel om størrelse.
 Bilder fra seminaret er lagt ut på Facebook. Gruppebilde vil også bli brukt på
julekortet.
 Ny politikk for karaktersetting på masteroppgaven. Det ble reist noen sentrale
spørsmål rundt de nye beskrivelsene av karakterene, der i blant bruken av
veiledning. FTRene tar dette med videre til Studentrådet siving.
 Det blir stand på stripa 10. og 11. oktober.
 Spørsmål rundt utveksling og Internasjonalseksjon sitt ansvar.
 Daniel Svoren går inn i komiteen for IKT ved fakultetet.
Møte hevet ca kl 15:45
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