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Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 05.11.12 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, Mari G. Hunnes, Eero M. Bekkedal, Ingeborg Solvang og Jakob
Oftebro.

Fraværende: Kyrre H. Kartveit og Marta Furuseth.
Observatører: Kjetil Lindberg, EMIL linjeforening.
Møteleder:
Referent:

Hege Eskild
Kari Fürst.

SAKER:
60/12

Orientering v/FTRene.
- Det ble orientert fra møte i Utdanningskomiteen.
- Semesteravslutning med julelunsj i Kjel-kantina onsdag 28. november.

61/12

Profilering av Studentrådet IVT.
Det er blitt etterspurt egen rollup for Studentrådet. Enighet om at det anskaffes 1 – 2
slike. Hege påtok seg å utarbeide forslag på tekst, design SPRene kunne stå for layout
etter at eksamen er ferdig. Kari undersøker priser og leverandører.
Studentrådet tok så opp bruken av tavlen på stripa. Tavlen har dessverre ingen god
beliggenhet og har derfor vært lite brukt. Studentrådet besluttet å si fra seg tavlen.

62/12

Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.
Følgende studieprogram refererte:
Marin: Ca 40 lesesalsplasser er dårlig belyst, vil ta opp dette med instituttet.
Er inne i en prosess med å skaffe SMARTboard til bruk i undervisningen. Målet er å
kunne hente penger fra fakultetets ekstrapott.
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Design: Instituttet er i gang med oppstart av en næringslivsring. Mari fikk være med på
et idemyldringsseminar om hvordan komme i gang.
Bygg: Instituttene jobber videre med arbeidsplasser til 4. årskurs.
SPU jobber med opplegg for rekruttering fra høgskolene.
SPR'ene har hatt møte med KTR'ene for å få oversikt over forholdene i de forskjellige
trinnene.
Geo/real: KTR-møte:
- Det er kommet klage på et fag, noe som skal tas opp på neste SPU-møte.
- Det er også nå godkjent ekskursjon for BGEOL. Tidligere har det ikke vært
ekskursjon før i 4. klasse. Noen 3.klassingener har nå tatt tak for å få det inkludert i
3-årig bachelor. Det har instituttet nå godkjent.
PuP: Har hatt besøk av NOKUT. Sendte tre studenter uten verv, disse ytret sine
meninger om hvordan referansegruppesystemet ikke fungerer. De møtte også med
studieprogramutvalget, hvor det ble malt et fint bilde av ledelsens kontakt med
studentene. Ellers lite studentrelevant.
I&IKT: Arrangerer KTR-møte denne uken
Velges ny SPR denne uken.
Ingenting nytt fra fremtidens I&IKT-studium.
63/12

ForVei v/Håvard Engen.
Håvard Engen var invitert til Studentrådet for å gi de tillitsvalgte et innblikk i hva
ForVei er og hvordan de jobber. Han berørte bl.a. følgende områder i sitt innlegg:
- Hva samtalen med den enkelte student går ut på.
- IVT-fakultetets deltakelse.
- Evalueringen fra studentene som har deltatt.
- Litt statistikk.
Under presentasjonen var det mulighet for spørsmål og tilbakemeldinger.

64/12

Eventuelt.
 Kari minnet om at rutinene rundt valg av nye SPRer.
 Det ble minnet om allmøte neste mandag der det bl.a. skal velges ny FTR.
 Design redegjorde for deres synspunkter og problemer ved innføringen av ny
karakterbetegnelse på masteroppgaver.

Møte hevet ca kl 15:45
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