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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: Margrethe Ellstrøm, Kyrre H. Kartveit og Jakob Oftebro.
Observatører: Tina Melfjord (STi)
Møteleder:
Referent:

Hege Eskild
Karoline Jespersen.

SAKER:
55/12

Orientering v/FTRene.
Følgende saker ble orientert:
 Fra ledergruppemøte ble følgende saker nevnt:
 Internhusleiesaken
 Fra formøte Styret
 Studieprogramsportefølgen (opprettelse/nedleggelse)
 Samlokalisering: De starter på en politisk prosess for å se på alternativer til to
campuser.
 Fra Studentrådet siving
 Karaktersetting av masteroppgaver: FTRene tok opp språk, forsøk/forskertalent
og presiserte fordelen med heller å fokusere på problemløsning.
 Allmøte for Sivilingeniørstudentene
 Det er allmøte for Sivilingeniørstudentene tirsdag 30. oktober kl. 14:15 i S5. Da
vil saken om nye karakterbeskrivelser for masteroppgaver og valg av ny FUS
representant bli tatt opp. Alle må sende ut innkallelsen de har fått av Daniel til
sine studieprogram.

56/12

Ny Ex.phil.
Det er lagt ned forslag til en ny Ex.phil-variant. Dette er forlag til fire forskjellige
varianter som tilpasses ulike fagområder. Vi diskuterte rundt muligheten for å kunne
velge fritt blant alle variantene, rundt når et slikt fag burde komme i studieplanen og
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hva vi synes om forslaget. I stor grad tenkte vi at det burde være lov til å velge en
annen retning enn den som er best tilpasset ditt studieområde dersom det er gunstig for
din utdanning. Ellers burde man bli automatisk oppmeldt til den retningen man hører
til. Ex.phil burde komme i et semester hvor det er en del andre harde fag og ingen
andre K-emner, Tek.led eller lignende. Vi er også positiv til ulike varianter med
Ex.phil-faget i seg selv er ikke det mest givende og det burde vært mer fokus på etikk.
57/12

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Følgende saker ble nevnt:
Geo/real:
Har fått oversikt over lesesalplasser for 4. og 5. klasse. Det er laget manuelt
bookingsystem, og per nå er ikke alle plassene booket.
Det stilles spørsmål om hvor «ønskelisten» om oppgradering av lesesalplasser skal gå,
da kontoret til IGB hadde sendt den til Kirsten Gjervan.
Skal senere i uken ha møte med KTR og Rådsmøte for IGB/IPT.
Bygg:
Det jobbes videre med kontor til Aarhønen og leseplasser for 4. klasse. Skjerm som
skal vise informasjon på Lerkendalsbygget har kommet
PuP:
Har vært på SPU-møte og tok opp lesesalsituasjonen. Instituttledelsen ikke helt
mottagelig for problemet og skylder bastant på internhusleia.
Får også besøk av NOKUT som skal snakke med 3 studenter uten verv og SPU

58/12

Videre arbeid med klagemuren.
Hege skal sortere det som er aktuelt for de forskjellige linjene slik at det kan tas opp.
Og viktige saker kan svares på på Facebook. Ellers var det et godt tiltak å sette opp
skrytemuren også, det er hyggelig å ikke bare komme med negative ting

54/12

Eventuelt.
 Vi planlegger et allmøte for IVT mandag 12. november 14:15. Saker som vil bli
tatt opp da er valg av ny FTR, internhusleiesaken og mulig jentepoeng
 Fristen for å sende inn nominasjon til årets foreleser er onsdag 31. oktober.
 Facebooksida vår: Gustav tar gjerne imot forslag til saker som kan publiseres
der, i tillegg har alle medlemmene av studentrådet nå fått mulighet til å kunne
legge ut saker selv.
 På referansegruppemøter er det størst fokus på å ta opp ting man vil forbedre på
disse møtene, men det burde også være et punkt på lista at man kan ta opp
positive ting som burde vedlikeholdes.
Møte hevet ca kl 15:45
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