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Tilstede:

Ca. 55 studenter.

Møteleder:
Referent:

Daniel F. Svoren
Kari Fürst

SAKER:
01/13 Velkommen til Allmøtet ved FTRene.
Daniel F. Svoren ønsket velkommen og gikk igjennom programmet for allmøte.
02/13 Valg av møteleder og referent.
Daniel F. Svoren ble valgt til møteleder ved akklamasjon.
Kari Fürst ble valgt til referent ved akklamasjon.
03/13 Obligatorisk studentevaluering i fag – bedre referansegrupper?
I forbindelse med NOKUT-rapporten har studentrådet jobbet med kvalitetssikring av
undervisningen. Daniel presenterte forslaget som studentrådet har kommet fram til for å sikre
en bedre evaluering av emner/fag. Studentrådet foreslår å legge evalueringen inn som en
obligatorisk øving i emnet. Lovligheten av dette må imidlertid vurderes juridisk. Han
presenterte også forslag på spørsmål som studentrådet mener det er relevant å ha med i en slik
evaluering. Forslaget har blitt presentert for fakultetet, som tar det med seg i den videre
prosessen.
04/13 Studenter i forskning v/Prodekan Svein Remseth.
Svein Remseth presenterte opplegget «Studenter i forskning» som ble etablert på IVTfakultetet for 1 år siden. Opplegget kan være ved fakultetet eller i forbindelse med UROP
(Undergraduate Research Opportunities). Fakultetet håper på denne måten å få studenter
interessert i forskning slik at de muligens vil vurdere en framtidig PhD-utdannelse. Opplegget
kan lønnes som stud.ass eller gi studiepoeng. Arbeidet er ikke ferdig. Studenter som ønsker
mer informasjon må gjerne ta kontakt med prodekanus. Det vil bli jobbet videre med dette i
Utdanningskomiteen til IVT.
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05/13 Valg av ny fakultetstillitsvalgt ved IVT.
Daniel F. Svoren takker av som FTR1 nå til sommeren. Julie C. Fosseide rykker opp
som FTR1 fra august og det skal derfor velges en ny FTR2. En kandidat hadde meldt
sin interesse på forhånd, Gustav Gunnerud. Det ble gitt mulighet for andre kandidater
til å stille helt fram til valget. Gustav Gunnerud har sittet som tillitsvalg for marin i
studentrådet i et år. Han fikk presentere seg og svarte på spørsmål fra salen.
Ingen andre kandidater stilte så Gustav Gunnerud ble valgt ved akklamasjon. Han er
valgt for 1. år.
06/13 Eventuelt.
Daniel F. Svoren informerte om at det flere steder er et problem med røyking utendørs
i nærheten av luftinntak til ventilasjonsanlegg, eller der røyken blir sugd inn via åpne
dører og vinduer. På Dragvoll har man tatt tak i dette og nå ønsker Studentrådet det
samme for Gløshaugen.
Møte hevet ca kl 15:00.
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