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SAKER:
61/13

Orientering v/FTR ene.
- Kvalitetssikringssystemet ved IVT.
Studieprogramrapportene IVT for 2012 vil blir sendt ut til alle SPRer. Det ble
diskutert hvordan dette skal videreformidles til studentene.
- Statsbudsjettet 2014. Det er fremmet forslag om skolepenger for borgere utenfor
EU. Hvordan vil dette påvirke rekrutteringen på internasjonale programmer.
Saken ble diskutert.
- Kartlegging av undervisningsbelastning for det vitenskapelige ansatte ved NTNU.
Kort orientering.
- Alle studieprogram ved IVT ønsker poenggrense på 53,5 poeng ved opptak.
- Fra UNIPED. Sette mer fokus på utvelgelse ved ansettelse av studentassistenter og
mer fokus på undervisningsmetoder.
- Internasjonal seksjon har satt i gang et pilotprosjekt der de lager «pakkeløsninger»
som studenter kan velge ved utveksling. Dette for å unngå tilleggsemner.

62/13

Oppsummering fra standarbeidet.
Innkomne forslag ble gjennomgått. Det var mindre spesifikt om studiene og de ulike
studieprogrammene enn tidligere år. Mange forslag til AB som er videreformidlet. I
tillegg mange tilbakemeldinger på øvingene i MAT1. Alle SPRene må gå gjennom
forslag som gjelder for sine studieprogram og videreformidle relevante forslag.
Forslag til forbedring: Klagemuren deles opp på de ulike studiene og studentene
oppfordres til å være mer fagspesifikk i sin tilbakemelding.
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63/13

Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.
Marin: Har vært i SPU-møte. Diskutert i hvilket klassetrinn det er gunstig å dra på
utveksling. Ble enige om å ikke gi en konkret anbefaling, men å åpne for både 3. og 4.
klasse. K-emner ble også diskutert. Ut ifra undersøkelsen viser det seg at tilbudet på
Marin stemmer godt med studentenes ønsker.
Geo/tek: Vært på studieprogramsrådsmøte:
- diskusjon om hvordan karaktersetting av doktorgradsemner skal håndteres for
masterstudenter som tar emnene
- FREPS er kommet til implementeringsfasen. Bl.a skal det gis
forelesninger/temamøter om de ulike retningene på linja, som tilbys til 1. og
2.klassene for en bedre forståelse av petroleumsfaget
- Diskusjon om implementeringen og de ulike evalueringene av fag som følger av det
nye kvalitetssikringssystemet.
I&IKT: Skal ha generalforsamling på torsdag hvor det skal velges ny SPR, og SPU
møte på tirsdag neste uke.
PuP: Allmøte for PuP mandag 18.11 kl 14.15, her vil det velges ny SPR for ett år.
Marie tenker å stille på ny. Skal også å informere om det nye karaktersystemet og det
nye kvalitetssikringsystemet
Bygg: Gjennomført SPUmøte. K-emner er fastsatt for neste år, valget falt på topp 12
fra undersøkelse sendt ut blant studentene.
Geo/real: - Skal ha KTRmøte på onsdag.- Kom akkurat fra Rådsmøtet på instituttet,
gjennomgang av NOKUT.- Har fått inn en del klagesaker i enkeltemner på instituttet.
SPRene har tatt det videre med instituttleder.

64/13

Eventuelt.
 Orientering fra STI
- Studenttingsvalget 2014 hadde en oppslutning på 13,7%.
- Det arbeides aktivt med å påvirke regjeringens forslag om å kutte 11 måneds
studiestøtte som var foreslått i det opprinnelige statsbudsjettet for 2014.
- Kort orientering om nytt alkoholregelverk på campus.





Retningslinjer til IVTs beste foreleser – sendes ut på mail i dag 11.11 til alle
SPRer.
Alle SPRer må avvikle Allmøte så snart som mulig. Referat sendes Berit.
Referatet skal være i i word-format.
Det ble reist spørsmål om hva som ligger til grunn for hvilke emner som har tilbud
om studentassistenter. Kort meningsutveksling.
Det ble reist spørsmål om masteroppgaveslipp ved annet tidspunkt enn dagens
ordning. Kort meningsutveksling.
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