NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 30.09.13 KL 14:15.

Tilstede:

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

Fraværende: Andrea Vedeler og Vilde Qvale
Observatører: Berit Skive (ny konsulent i SR-IVT) og Merete Falch (Styret)
Møteleder:
Referent:

Julie C. Fosseide
Kari Fürst.

Det er ansatt ny konsulent etter Kari som pensjonerer seg. Berit Skive begynner 1. oktober. Berit
presenterte seg og fortalte litt om hva hun har jobbet med tidligere.
SAKER:
48/13

Orientering v/FTRene.
Det ble orientert om følgende saker:
 Referat fra fakultetsstyremøte, der bl.a. disse sakene ble tatt opp:
- Nytt besøk fra NOKUT.
- Andelen jenter ved fakultetet var også i år på rundt 40%. Til tross for dette er
det alt for tidlig å tenke på fjerne jentepoengene, mente ledelsen.
 Referat fra formøte til UU.

49/13

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Disse studieprogrammene hadde følgende å melde:
Marin: Vi har vært på SPU-møte. Diskutert frafall, de nye karakterene opp opptak. vi
ønsket ikke at det skulle bli tatt opp flere enn nå. Gjerne legge inntaket på 110 i stedet
for 120. Neste møte skal vi diskutere frafall og tiltak, samt k-emner. Det har også blitt
sendt ut informasjon til alle angående de nye karakterene.
Bygg: Hatt første SPUmøte, mest rutiner. Tok tak i forbedringer av
referansegruppesystemet.
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PuP: Har vært på SPU-møte hvor det ble diskutert programutvalg versus PuP-råd, og
om det er en god løsning at instituttlederne sitter i et råd heller enn
studieprogramsutvalget. Fant ut på SR-møtet at de fleste studieprogrammene har råd!
EMIL: Det har vært Programrådsmøte der det nye karaktersystemet og NOKUT har
blitt diskutert. Et nytt emne som heter Miljøanalyse skal bli obligatorisk for Energiog miljøstudente. Dette emnet skal starte våren 2015.
Ellers har stand på stripa blitt planlagt.
Geo/petr/tekn: Sørget for at alle KTR har fått stillingsinstruks og sørget for at alle
lister er oppdatert.
Design: : Har hatt møte med KTRene, instituttleder, studieprogramleder og
linjeforeningsleder om stort og smått som skjer på industriell design. Dette er noe vi
vil fortsette med annenhver mandag.
Ved hjelp av spørreundersøkelser har nå 3. og 4. klasse fått bestemme sine egne Kemner for neste studieår. De foreslåtte listene har blitt sendt til studieprogramleder for
endelig godkjenning.

50/13

Ny karakterbeskrivelse på masteroppgave og emner.
Det ble redegjort for saken slik at de nye representantene skulle ha en forståelse av hva
som var blitt gjort og hvorfor. Det ble etterspurt informasjon, ikke minst om hvilke
informasjon som fagmiljøet hadde fått angående ny karaktersetting ved høsteksamen.
Videre ble det kort diskusjon rundt innføringen av opplysning om
gjennomsnittskarakteren gjennom de sist 5 årene på alle emner på karakterutskriften.

51/13

Eventuelt.
 Det blir allmøte for IVT-studentene mandag 4. november.
 Det ble stilt spørsmål om hvordan det går med saken om røykeforbudet ved
inngangspartiene her på Gløshaugen.
 Det vil bli stand på stripa angående øvingsopplegget. STi vil også ha en workshop
på dette 8. oktober.
 Overrekkelse av blomster til Berit og Kari.

Møte hevet ca kl. 15:15
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