NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 14.01.2013 KL 14:15.

Tilstede:

Daniel Svoren, Julie Fosseide, Marius Eek, Matilde Funderud, Gustav Gunnerud,
Andreas Baastad, Arve Grinden, Rikke Ellingsen, Margrethe Ellstrøm, Marie Jørum,
Karoline Jespersen, Kyrre H. Kartveit, Andrea Vedeler, Eero M. Bekkedal, Ingeborg
Solvang og Jakob Oftebro.

Fraværende: Kyrre Kartveit, Rikke Ellingsen og Marta Furuseth.
Observatører: Tina Melfjord (Styret) og Madelein Lorås (STi)
Møteleder:
Referent:

Daniel Svoren
Kari Fürst.

SAKER:
01/13

Orientering v/FTRene.
- Daniel informerte om N5T og student samarbeidet i de nordiske landene.
- Det skal ansettes dekaner nå i vårsemesteret og Daniel redegjorde for prosessen.

02/13

Veiledning av masteroppgave, høring.
FUS har på initiativ fra studentene jobbet med å få på plass en lik avtale for
siv.ing.studentene når det gjelder veiledning av masteroppgaven. Forslag på avtale er
sendt ut på høring. Studentrådet diskuterte forsalget. FTR tar med momenter som kom
fram i diskusjonen videre til FUS representantene.

03/13

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
 Under denne saken ble det denne gangen lagt vekt på å evaluere eksamensperioden.
Det var svært mange saker som gikk på dårlig eller mangelfull kvalitetssikring av
eksamensoppgavene, eksempel:
- Ingeniørgeologi grunnkurs, lik eksamen professor. (Bygg,geo/real).
- Mek2, faglærer syk - sender ikke vit ass til Dragvoll, som først innfinner seg langt
ut i eksamen etter purring fra studentene.
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- Matte4m - I et eksamenssett på 6 oppgaver mangler 3,4,5 i 1,5 time.
- Tekled. LF vedlagt.
Det dreier seg om elementære feil som ville vært avdekket ved en kollegial sjekk av
eksamen. Studentrådet ønsker å undersøke muligheten for mer formell prosess for å
kvalitetssikre eksamen.
Videre hadde mange av representantene episoder og lignende som de refererte til og
som det ble reist spørsmål rundt. Kari undersøker noen av disse.
 Det vil bli kjørt kurs i bruk av SMARTboard i forelesninger primært i regi av
MultiMedieSenteret.
04/13

Valg av ulike verv.
Studentrådet har ulike interne verv som skal besettes av studentrådets medlemmer,
dette er:
 Ativitet- og festminister og Fest- og aktivitetsminister.
Karoline Jespersen og Ingeborg Solvang, valgt ved akklamasjon.
 Vara representant for FTR.
Gustav Gunnerud, valgt ved akklamasjon.
 2 Standansvarlige.
Gustav Gunnerud og Mathilde Funderud, valgt ved akklamasjon.

05/13

Eventuelt.
 Tina fra Styret presenterte seg og fortalte litt om seg selv.
 Org.nest i STi Madelein presenterte seg og annonserte at det var flere ledige verv
som skulle besettes.
 Det bli sosial sammenkomst for gamle og nye SR-IVT medlemmer mandager fra
 kl 13:00.
 Det ble etterlyst en verdig årlig avslutning med diplom overrekkelse for studenter
som er ferdige. Saken vil bli undersøkt.
 Det vil bli fortgang i arbeide med å anskaffe roll-up til IVTs stand på stripa.

Møte hevet kl 16:00
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