NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 28.01.2013 KL 14:15.

Tilstede:

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

Fraværende: Andreas Baastad og Matilde Funderud.
Observatører: Tina Melfjord (Styret).
Møteleder:
Referent:

Daniel Svoren
Kari Fürst.

SAKER:
06/13

Orientering v/FTRene.
Følgende saker ble orientert:
- Oppsummering av momenter til svar på høring om veiledning av masteroppgaven.
- Referat fra fakultets UK-møte.
- Referat fra Ledermøte ved fakultetet.
- Referat fra møte i Studentrådet for siving.
- Arbeidet med utforming/tekst til Roll-up for studentrådet.

07/13

Utskriftskvote for studentene, høring fra STi.
Høringen var blitt sendt ut til representantene på forhånd med spørsmål spesielt rettet
mot hvilket behov (antall utskrifter) studentene har behov for. Alle var enige om
nødvendigheten av å innføre en begrensning. Det ble diskusjon om både antall og
hvordan en eventuell begrensning skulle gjennomføres/administreres. Det kom mange
gode forslag som FTRene tar med seg videre i arbeidet med høringssvaret.

08/13

Ny karakterbeskrivelse ved sensur av masteroppgaven, høring.
Diskusjonen tok i hovedsak for seg det utsendte forslaget på ny tekst til karakterene og
det foreslåtte Diploma Supplement, som skal følge vitnemålet ved innføringen av ny
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ordning. Det var bred enighet om at den nye foreslåtte teksten dekket
sivilingeniørutdanningen langt bedre enn det opprinnelige utkastet. Det kom fortsatt
opp bekymringer for at næringslivet ikke skal bli godt nok orientert om omleggingen.
FTRene tar med seg innspillene til Studentrådet siving som utformer et felles
høringssvar fra studentene.
09/13

Medvirkningsordning ved instituttene, høring.
I forbindelse med innføringen av tilsatte instituttledere fra høsten 2013 er det sendt ut
høring på medvirkningsordninger fra ansatte og studenter på instituttnivå. Saken ble
diskutert og er ganske komplisert for studentene ved IVT. Tillitsmannsapparatet er her
bygget opp rundt studieprogrammer og ikke institutter. Erfaringen har vist at det ikke
er så lett å finne studenter som vil sitte i instituttstyre/råd. Der hvor studieprogram og
institutt er en mot en vil SPRene automatisk også være tillitsvalgt på instituttnivå. Men
der hvor det er mange institutt inn i studieprogrammet er saken langt mer komplisert.
Forholdet mellom institutt og studieprogram vil også være avgjørende for hvordan
studentrådet mener at tillitsmannsapparatet bør fungere.
FTRene setter opp et utkast på høringssvar.

10/13

Tilsetting av ny dekan, orientering om prosessen.
Daniel redegjorde for den videre prosessen. Det blir Julie som vil representere
studentene ved intervjurunder etc. Det er to søkere til stillingen. Studentrådet hadde en
idemyldring rundt saker og spørsmål som det er viktig for studentene å få kartlagt i
forhold til kandidatene.

11/13

Representant til gruppa som innstiller til Homans Legat.
Kari orienterte om legatet og arbeidet i forbindelse med innstilling av søkere.
Marie Jørum påtok seg oppgaven.

12/13

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Det var ingen saker som ble referert.

13/13

Eventuelt.
 Studentrådet har fått invitasjon på to plasser til linjeforeningens styre tur til Røros.
Julie og Marie deltar.

Møte hevet kl 16:00
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