NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 11.02.13 KL 14:15.

Tilstede:

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

Fraværende: Daniel Svoren og Marie Jørum.
Observatører: Erik Aasmundrud (STi) og Tina Melfjord (Styret)
Møteleder:
Referent:

Julie Fosseide.
Kari Fürst.

SAKER:
14/13

Orientering v/FTRene.
Det ble referert fra dagens ledermøte på IVT.

15/13

Bokhandel på campus, høring fra STi.
Høringen var sendt ut til medlemmene på e-post. FTRene hadde fått meninger og
synspunkter i retur, slik at de til dagens møte kunne presentere forslag på høringssvar.
Studentrådet ønsker å poengtere nødvendigheten av bokhandel på campus. Julie gjør de
nødvendige endringer i høringssvaret.

16/13

Arbeidsmengden med obligatorisk opplegg, høring fra STi.
Høringen hadde blitt sendt ut til medlemmene for tilbakemelding. Forslag på
høringssvar ble presentert. Det ble diskusjon rundt belastningen og
vanskelighetsgraden på øvingsopplegget. Enighet i studentrådet om at opplegget med
obligatoriske øvinger i de to første årstrinn er viktig og nødvendig. Julie foretar de
nødvendige korreksjoner av høringssvaret.
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Org.nr: 993 077 895
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E-post: ivt@studentradet.no

17/13

Supplering av vara til Studenttinget.
Studenttinget mangler vara fra IVT. Det er ønskelig med minst 3 vararepresentanter i
dag er det bare 1. Erik Aasmundrud fortalt kort hva det innebar å være vararepresentant
i STi. Jakob Oftebro meldt seg og ble supplert inn ved akklamasjon. Studentrådets
medlemmer ble oppfordret til å prøve å verve flere varamedlemmer blant sine
studievenner.

18/13

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Følgende saker ble referert fra studieprogrammene:
Geo/petr: Stor forbedring på strykprosenten i matte 1 for petroleumsfag etter at vi innførte
ekstra mattehjelp i høst. Dette er dog ikke tilfellet på tekniske geofag. Skal i SPU-møte til
uka.

I&IKT: Det ble holdt SPU møte for I&IKT, hvor det ble diskutert framtidens I&IKTStudium.
Design: Det har blitt ytret et ønske om at studierettsbegrensede fag skal åpnes for
søkende dersom det er ledige plasser.
Bygg: SPR satser på at arbeidet med å finne ny studieprogramsleder kommer i gang innen
rimelig tid.
Det har fortsatt ikke kommet studentarbeidsplasser for 4. klasse på Institutt for
konstruksjonsteknisk, SPR følger utviklingen gjennom SPU.
Det jobbes med å gjennomføre besøk til høgskoler før søknadsfristen for å øke rekruttering
fra høgskolene.

Geo/real: Har fått oversikt over strykprosent for H12 for 1. og 2. klasse. Skal i møte
med KTR senere i uka, tar opp saken der. SPU i neste uke. Lite nytt.

19/13

Eventuelt.
 Kort redegjørelse for muligheten for en samlokalisering av studentdemokratiet på
Gløshaugen.
 Toalettene på stripa har flere stygge tagginger på veggene i form av slibrige
meldinger til hakekors. Vaktmestrene vil bli underrettet.
 Det har kommet henvendelse fra noen stud.asser som har blitt satt til å lage øvinger
i emnet, spørsmål om dette er lov, saken undersøkes.
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