NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 26.08.13 KL 14:15.
Tilstede:

Julie Fosseide, Marius Eek, Matilde Funderud, Gustav Gunnerud, Andreas Baastad,
Arve Grinden, Margrethe Ellstrøm, Marie Jørum, Andrea Vedeler, Marta Furuseth,
Ingeborg Solvang, Camilla Kile, Elise Hverven, Tor K. Idland, Magni L. Vestad, Hege
Eskild og Vilde Qvale.

Observatører: Anders Rohde (IVT repr i STi), Merete Falch (stud.repr i Styret) og Madeleine Lorås
(nestleder STi).
Møteleder:
Referent:

Julie C. Fosseide
Kari Fürst.

SAKER:
35/13

Orientering v/FTRene.
Det ble orientert fra:
- Formøte til UU med STi ledelsen.
- Seminar med STi angående samlokalisering av NTNU.

36/13

Eksamensperioden, ris og ros.
Eksamensperioden denne våren ser ut til å ha blitt gjennomført uten de store
problemer. Bortsett fra noen klager på formelle feil så hadde ikke de tillitsvalgte fått
melding om noen saker..

37/13

Studentenes tverrfaglighet, høring fra STi.
Høringen er fra STi til studentrådene, på bestilling fra Rambøll i forbindelse med
sammenslåing av campusene ved NTNU. Det var stilt en rekke spørsmål om hvordan
studentenes så på ulike muligheter for å ta emner på tvers av campusene med dagens
situasjon kontra dersom alt hadde vært på en campus.
Saken ble diskutert og Julie og Gustav setter opp et forslag på høringssvar ut i fra
synspunktene som kom fram.

38/13

Øvingsopplegget og kok, høring fra STi.
Denne høringen har STi sendt ut tidligere, men da det ikke var kommet svar fra alle
studentrådene blir den sendt ut på nytt. SR-IVT svarte på den forrige, men valgte
likevel å diskutere saken på nytt. Saken er viktig for sivilingeniørstudentene. SR-IVT
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velger derfor å sende inn et tillegg til det forrige høringssvaret, da nye momenter kom
fram.

39/13

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Det var lite fra studieprogrammene så tidlig i semesteret. Men følgende studieprogram
informerte om:
Bygg: Har fått ny studieprogramleder. Tore Hoven frå Statens Veivesen som erstatter
Bjørn Petersen.
Design: Ny instituttleder ble Casper Boks. Har vært i alle klassene og presentert seg,
med unntak av 1. klasse.
I & IKT: Studieprogramleder Ole-Ivar Sivertsen tar et år forskningsfri, Terje Midtbø
vikarierer. Studieveileder Heine Nersund slutter også 30. august, erstatter er enda ikke
funnet.
EMIL: Programrådet for Energi og miljø planlegger å ha en workshop for
representanter fra næringslivet og studenter ved Energi og miljø, der FREMSstudieplanen skal evalueres og diskuteres. SPR skal være med i organiseringen av
workshopen.

40/13

Fordeling av faste arbeidsoppgaver og verv i Studentrådet.
Det ble informert om oppgaver og verv og følgende ble valgt:
Vara FTR: Magni L. Vestad
Facebook ansvarlig: Hege Eskild
Aktivitet og festministre: Ingeborg Solvang og Mathilde Funderud.
Stand minister: utsettes til neste møte.

41/13

Supplering til Studenttinget (STi) fra IVT.
STi mangler representant og vararepresentanter fra IVT. Arve Grinden meldte seg til
vara vervet. Marta Furuseth kjente en student hun mente hadde veldig lyst på vervet.
Hun formidler dette videre til STi. Ingen flere meldt sin interesse.

42/13

Eventuelt.
- Informasjon om seminaret 20. – 22. september.
- Informasjon om utviklingen angående samlokalisering av studentdemokratiet på
Gløshaugen. Det er ønskelig at vi klarer å sette opp en oversikt over den reelle
tidsbruken FTR og SPR vervene har.
- SPRene skal ha kontortid ca 2 timer i uka. Det er ønskelig at disse tidene er klare så
raskt som mulig og senest til neste møte om 14 dager.

Møte hevet kl 16:00
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