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Tilstede:

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

Fraværende: Karoline Jespersen.
Møteleder:
Referent:

Daniel Svoren.
Andrea Vedeler.

SAKER:
24/13 Orientering v/FTRene.
 Styremøte: styret godt fornøyd med IVTs kurs. Fikk tilsatt instituttets forslag til
representanter. Karoline lanserte ideen om felles diplomseremoni forrige gang, har blitt
tatt videre av Marinteknisk institutt som en prøveordning. HiSt har hatt undersøkelse om
frafall hvor de har ringt opp folk som har hoppet av, FTRene kan få tak i undersøkelsen
dersom noen er interessert.
 Møte med rektor: kalt inn alle studentrådene, innføring i hva studentrådene gjør.
 Ledermøte 1: kvalitetssikring på PhD-nivå har fått ny strategiplan for å komme i
forkjøpet, Marintek har alt tatt det opp. Innebærer en slags veileder for veiledere. Har blitt
sendt ut til instituttledere i dag.
 Ledermøte 2: UROP (und.grad research opportunities) - delta på forskningsprosjekt som
sommerjobb i samarbeid med feks phd. Noen vil kunne reise til nord-tyskland, eller
finnes det noe i de nordiske landene og NTNU har internt på bygg. Instituttledere skal nå
komme med forslag innen 1.mai til kandidater fra de ulike instituttene, da NTNU er i
bakevja. Vil bety lønn og studiepoeng, målet er å sende ut 8-10 fra IVT allerede denne
sommeren.
25/13 Høringer fra Studenttinget, Læringsmiljø
Vanskelig å si seg uenig i det studenttinget ønsker å jobbe med, antar de ønsker innspill på hva
vi driver med og hva instituttene er opptatt av. Noe vagt, men ingen motstand mot
kampsakene. Marin: stud.asser synes det ofte er dårlig vurdering av hvem som blir stud.ass og
und.ass, bærer preg av minstearbeid fra instituttene. Kommer inn under punkt om
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kvalitetssikring? Ønsker både mer formell søknadsprosess til stud.ass og und.ass-stillinger,
mer evaluering av stud.ass. Fjerne ordningen med at man automatisk blir und.ass etter tre år?
Er ikke bra nok med fellesvurdering av stud.asser gjennom. Marin: skal ha interaktiv samling,
komme nærmere teknologien og satse mer på videoforelesninger. Nå kan forelesere søke om å
ha det om de er interessert, det er med andre ord opp til forelesere. Bygg har fokusert på store
fellesforelesninger på lavere årstrinn. Koster ikke instituttene noe. Kan kanskje ikke kreve det?
Burde uansett satses mer på incentiver for å få opp andelen videoforelesninger. Ved NTH
hadde de en ordning med diktafoner, men forelesere syntes det var ubehagelig å kunne bli
sjekket på om de hadde sagt noe feil. Ved Design har man fått instituttleder til å møte opp i
forelesningene til en foreleser hvis forelesninger er uholdbare. Skulle ikke være nødvendig.
Oppsummert: Smartboard og videoforelesninger burde være tilgjengelig i mye større grad.
Andre innlegg om saker vi kanskje ikke kan fikse gjennom vårt fakultet, eller kommentarer til
høringen, kan meldes inn til FTRene før 12. mai.
26/13 Nordic 5 Tech – Samarbeidsforum på Aalto.
Fremdeles en ledig plass om noen er interessert, sannsynligvis. Gustav melder seg. Daniel
skal sjekke opp muligheten.
27/13 Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Design: Møte med ny rektor, presentasjon av instituttet ved ansatte, stipendiater og SPRene.
Har hatt SPU-møte, snakket om det nye designstudiet som er under utredning. Har SPU-møte
9. april.
Marin: Vedtatt Ph.D-koordinator. Kåret "årets foreleser"(deles ut 25.april). I gang med valg av nye
SPR-er. Tatt opp en del av sakene fra KTR-møtet med instituttet, forventer fremgang.

28/13 Eventuelt.
FTRene har vært i møte med dekan+ om lesesalsplasser til 4. klasse på bygg, er ordnet
midlertidige plasser. Ikke satt av til bygg, men da de er plassert på instituttet regner man med
at ikke andre vil bruke dem. Forslag om tilbakemelding i fagene som obligatorisk øving på
it's learning. Har forberedt utkast til spørsmål. Skal gi bedre datagrunnlag i
referansegruppene. At svaret kan erstatte en obligatorisk øving vil sannsynligvis garantere
god oppslutning. Detaljer rundt gjennomføring er ikke ferdig utarbeidet. Vil snart bli to
ledige verv: en FTR-stilling (Daniel går av) og en FUS-stilling (Vegard). Må gjerne
oppfordre andre til å søke, det er ikke nødvendig med erfaring fra Studentrådet.
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