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FRA STUDENTRÅDSMØTE
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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,
Karoline Jespersen, Andrea Vedeler, Eero M. Bekkedal, Marta Furuseth og Ingeborg
Solvang.

Fraværende: Kyrre H. Kartveit og Jakob Oftebro
Observatører: Erik Aasmundrud
Møteleder:
Referent:

Daniel Svoren
Kari Fürst.

SAKER:
29/13

Orientering v/FTRene.
Det ble orientert fra:
- UK møte IVT.
- Ledermøte IVT

30/13

Presentasjon av studentevaluering.
Julie presenterte forslag som var kommet fram for å sikre god studentevaluering i
emner. Forslag som å gjøre evalueringen obligatorisk har blitt foreslått, dette må
imidlertid undersøkes nærmere på juridisk nivå. Videre har det blitt diskutert hvilke
spørsmål som skal med i et slikt skjema og utformingen.

31/13

Vårens allmøter.
Studentrådet har innkalt til allmøte mandag 29. april kl 14:15. Prodekan Svein Remseth
kommer og snakker om forskning i utdanningen. Det er viktig at alle SPRene sender
innkallingen til allmøtet til KTRene med beskjed om å videresende til klassen.
Alle Studieprogrammene som skal ha nye SPRer til høsten må avholde allmøte nå før
eksamen. Referatene må sendes til Kari og skal være i Word format. Nyvalgte SPRer
må gjøres oppmerksom på at Oppstartseminaret 20. – 22. september er obligatorisk.
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32/13

Tilsetting av instituttledere.
Tilsettingen av instituttledere er i full gang. Alle institutt unntatt IVM skal ansette ny
leder. Hvert institutt har et utvalg som skal gjennomføre intervjurundene til stillingen.
Her oppnevnte FTRene en SPR samt vara for hvert utvalg. Stillingen er åremål stilling
på 4 år. Stillingen kan være både heltid og deltid alt etter instituttets størrelse.
Representantene utvekslet synspunkter på hva som er viktig hos en god instituttleder
sett fra studentenes synspunkt. Videre ble det fremmet ulike spørsmål som kan være
relevant å stille kandidatene ved intervjurunden.

33/13

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Følgende saker ble nevnt:
PuP: Vi var forrige uke i møte med studieprogramrådet. Evalueringsassistent og
pedagogisk koordinator har satt i gang med å lage et standard dokument der
referansegrupperapport blir samlet opp for hvert semester, mener da at vi har bedre
kontroll over om ting blir tatt tak i.
Ellers skal PuP ha allmøte 3.mai, 11.15 i S4, her blir det valgt ny SPR.
Bygg: Avholder allmøte tirsdag 23. april kl. 16.15 i R5.
SPRene har hatt møte med KTRene for å ha brainstorming rundt hvordan
engasjementet til studenter i referansegrupper kan bedres. Forslagene som kom opp
tas videre til studentene og til SPU.
SPRene skal delta i møte ved studieprogrammet for å komme fram til ideer som kan
bedre/øke bruken av lab og felt i undervisning, da dette er et punkt i handlingsplanen til
studieprogrammet
Design: Det jobbes med å kartlegge om studentene ønsker hovedprofil i utdanningen.
Dagens valg av hovedretning har ikke en reell betydning for spesialisering ved studiet
og er derfor misvisende.
Studenter har lurt på om faglærer kan lage egne vurderingskriterier for prosjektfag og
om det er disse eller læreplanmålene som gjelder ved klage på karakteren. Faglærers
vurderingskriterier har i enkelte fag ikke samsvart med læreplanmål og dette har ført
til problemer i klagesaker på instituttet. SPR Andrea Vedeler har skrevet en utfyllende
forklaring av situasjonen og denne vil bli tatt videre av FTRene opp på fakultetsnivå.
Det skal avholdes allmøte 3.mai kl 14.15 med valg av SPR for neste skoleår.
EMIL: På programrådsmøte ble 7 læringsmål for hovedprofiler godkjent. Emnet Energi og
miljø for første trinn skal evalueres.
SPR har hatt møte med Olav Bolland angående lesesalsplasser for EPT-studentene ved fjerde
og femte trinn. Det var enighet om å skape sosiale pauserom i nærheten av lesesalsplassene
og forsøke å lage grupperom i nærheten. SPR ytret et ønske om å ha egne lesesaler for
fjerdeklassestudenter og egne lesesalsplasser for femteklassestudenter. Det ble tatt opp at det
er svært ønskelig at femteklassinger har egne kontorplasser. Bolland skal se på mulighetene
for dette.
SPR har vært med på intervju av instituttleder-kandidat.

Geo/real:
- Opplyste om avlyst SPU i april
- Vellykket KTR-møte forrige uke. Tar med et par saker til SPU
- Hatt hovedfokus på å engasjere 1.klasse. Bra oppmøte på steinsamling.
- Informerte om allmøte for GeoReal 2.mai, saksliste sendt ut i god tid. Allerede et
par SPR-kandidater.
Geo/petr: Jobber med å få til et minglemøte der 2. klassinger kan forhøre seg med
eldre studenter angående valg av studieretning. Vi har så og si blitt lovet 2000 fra
instituttet til innkjøp av mat for å motivere eldre studenter til å møte opp.
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34/13

Eventuelt.
 Semesterets siste møte blir mandag 6. mai, dersom det er saker.
 Semesterets avslutningslunsj i Kjel blir også mandag 6. mai kl 11:30. Dersom det
blir møte går vi direkte til dette etter lunsjen.
 Røyking ved inngangspartiene kan være et problem der det er luftinntak til
ventilasjonsanlegg eller der det er vinduer like ved. På Dragvoll er det røyking
forbudt på slike steder, kan det samme gjøres her på Gløshaugen, saken
undersøkes.
 Studentrådet holder stand på stripa tirsdag, onsdag og torsdag denne uke, Gustav
informerte.
 Gruppa som jobber med samlokalisering av studentdemokratiet trenger nytt
medlem fra IVT da Erik Aasmundrud er ferdig. Interesserte melder seg til Kari før
6. mai.
 Nye betegnelser på karakterskalaen. FUS har gått for at de nye betegnelsene for
vurdering av masteroppgaven også vil gjelde for alle andre vurderinger som
eksamen, prosjekter og lignende. Det ble reist spørsmål om dette vil bli gjeldende
allerede fra høsten? Saken undersøkes.
 Spørsmål om NTNU sitt svar på NOKUT rapporten. Kari sender ut denne.

Møte hevet kl 16:00.
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