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

Fraværende: Daniel Svoren, Matilde Funderud og Margrethe Ellstrøm.
Observatører: Tina Melfjord (STi) og Marius Eek (ny SPR for I&IKT våren 2013).
Møteleder:
Referent:

Hege Eskild
Kari Fürst.

SAKER:
65/12

Diskusjon om lærinsgmål. Besøk fra fakultetsledelsen ved Prodekanus Svein Remseth
og Seksjonsjef Eva Terese Voldhagen.
Etter en kort presentasjonsrunde redegjorde Svein Remseth for hvor langt fakultetet er
kommet i prosessen med læringsmål. Han la fram følgende punkter som det jobbes
med og ønsket å høre studentrådets mening i den forbindelse:
- Er læringsmålene for emner og studieprogram oppdatert, forankret i fagmiljøet og
kommunisert til studentene?
- Hvilke konsekvenser ser dere at læringsmålene har forstudieprogramdesign
(undervisning og andre læringsaktiviteter, vurderingsformer m.m.)?
- Hvilke konsekvenser ser dere at læringsmålene har for kvalitetssikringsarbeidet?
- Hvordan sikrer dere at studentene når læringsmålene (forventet læringsutbytte)?
- Gir sensur og karaktersetting et riktig bilde av studentenes presentasjoner og
læringsutbytte?
- Gir læringsmålene kommende arbeidsgiver god nok beskrivelse av kompetansen til
kandidatene.
Det ble diskusjon og meningsutveksling på bl.a. følgende punkter:
 Læringsmålene på emnenivå.
 Gjennomføringen av forelesningene i sammenheng med læringsmålene.
 Eksamensformer og sensur i henhold til læringsmålene.
 Prosjektarbeid i læringsprosessen for å nå læringsmålene.
 Studentenes oppfatning av arbeidet i studieprogramsutvalgene
 Bruk av laboratoriumsarbeid i undervisningen.
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Oppsummering av diskusjonen og noen synspunkter:
- Læringsmålene for emner virker som greie.
- Læringsmål på studieprogram virker også oversiktlig, men det foreligger mangler
på læringsmål om studieretning og hovedprofil på nett
- Det kommer ønsker fra studentene om at læringsmålene bør være færre og mer
konkrete.
- Noen gode forelesere er flinke med hensyn til forelesningsplan og har god struktur
på forelesningen, noe som gjør det enkelt å forholde seg til pensum og læringsmål.
Men det er stor variasjon bland forelesere på dette området.
- Angående eksamensform og sensur kom det fram at det også her var store
variasjoner og at faglærere stort sett hadde sin måte å gjennomføre dette på.
- Bred enighet om at prosjektarbeid er en god læringsmåte, men krevende. Viktig at
faglærer angir hvor mye tid som skal brukes på prosjektet.
- Bruk av laboratoriumsarbeid i undervisningen varierte meget. Enkelte
studieprogram var svært fornøyd, mens andre opplevde nivået på dette som en
omvisning. Gjennomføringen av lab.arbeid blir vanskeliggjort av alt for store
klassekull.
66/12

Orientering v/FTRene.
Hege orienterte fra følgende møter:
- Ledergruppemøte på fakultetet.
- Møte i Studentrådet siving.

67/12

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Følgende saker ble nevnt:
Marin: Jobber videre med SMARTboard. Oppstartsmøte med multimedie- og AVtjenesten 27.nov. Orientere UK 11.des
- Prøver å skaffe lamper til lesesalsplasser for 4. årstrinn, lite samarbeidsvilje fra
institutt når det kommer til finansiering.
PuP: Har vært på SPU-møte og muligens fått i gang et intensivkurs i akademisk
skriving.
- Har vært i tre prøveforelesninger på IPK.
- Har funnet ny KTR i tredjeklasse og skal ha KTR-møte neste uke.
- Har hatt allmøte for PuP og Marie er gjenvalgt for 2013.
EMIL: Studenter som går i fjerde klasse ved Energi og miljø eller PuP har fått en
uoffisiell lesesal på hovedbygget, som blir brukt av mange. Sist uke stod det en lapp på
døra der det stod: ”Denne lesesalen stenges fra i morgen av på ubestemt tid.” Dette
førte selvfølgelig til at mange studenter ble sinte. SPR pratet med instituttledelsen og
de sa at lesesalen var blitt stengt etter en brannsikkerhetsundersøkelse; Lesesalen har
visst ikke gode nok rømningsveier. Nå har det blitt til at studenter som har visse fag
fremdeles får tilgang til lesesalen (som vil i praksis si at alle som var der før får
fortsette å sitte der). Men dette gjelder bare ut semesteret. Etter dette vet ingen hva som
kommer til å skje.
- SPR har blitt med på en gruppe som skal evaluere og forbedre faget Energisystemer
som er et fag som bare Energi og miljø-studenter har.
Design: Har hatt KTR-møte og vært på StudieProgramRådsmøte.
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I&IKT: Arrangert KTR-møte. Gikk her igjennom alle fagene som de forskjellige
klassetrinnene har dette semesteret, informasjon om referansegrupper og generell
status på de forskjellige årstrinnene.
· 1. klasse får tilbud om å være med på et halvtimes kurs i eksamensmestring som
blir holdt i førstkommende fakultetets time. SPRene (meg og Jakob) vil være med
på dette kurset for å supplementere hvis det skal være noe spesielt.
· Vi har hatt allmøte for I&IKT, som foregår under Hybridas generalforsamling. Her
informerte vi generelt om arbeidet vi har gjort dette semesteret, deriblant
fremtidens I&IKT-studium, evaluering av fag, internhusleia, karaktersetting av
masteroppgaver og lignende. Her ble det valgt ny SPR; Marius Eek som går 2.
klasse I&IKT.
68/12

Eventuelt.
 Det ble minnet om påmelding til avslutningslunsjen 28. november.
 SR-IVT fest i morgen, info vil bli sendt ut.
 Dette er semesteret siste møte, Hege og Kari takket for samarbeidet.

Møte hevet ca kl 16:00
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