NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 03.02.14 KL 14:15.

Tilstede:

Gustav Gunnerud, Jørgen A.B. Erichsen, Magni Vestad, Stian Werner Erichsen, Hege
Eskild, Vilde E.A. Qvale, Kathinka Hasselknippe, Elise Hverven, Audun Ofte, Tor
Idland, Hans Edvard Hafskolt, Mathilde Funderud, Marie Jørum, Camilla Kile,

Fraværende: Margrethe Ellstrøm, Marit Vastveit, Eero Bekkedal
Observatører: Mats K. Andreassen, STI, Merete Falck, STI
Møteleder:
Referent:

Gustav Gunnerud
Berit Skive

SAKER:
9/14

Orientering v/FTR ene.
- Orientering fra Ledermøte IVT.
- Orientering fra møte i UK.

2/14

Mål for Studentrådet våren 2014
Synliggjøring av studentrådet. Jørgen orienterte, Saken ble diskutert. Viktig med både
kortsiktig og langsiktig arbeid. Det arbeides videre med saken. Ansvarlig: FTR-ene.

3/14

Oppfølging av stand-lapper.
Tilbakemeldingene fra forrige stand er registrert inn i et excelark og ligger på
SPRETT. Alle har ansvar for å gå inn og registrere hvilken oppfølging som er foretatt
på de enkelte punktene.

10/14

Kalkulator til eksamen.
Saken skal opp i SR-Siving 5.2.2014. Det ble orientert om dagens situasjon og saken
ble diskutert. Det er ønskelig å arbeide for å finne et bedre alternativ til valg av
kalkulator til eksamen.

11/12

Forberedelse til besøk av Prodekanus for utdanning Eilif Pedersen.
Saker det er ønskelig å ta opp er:
Utdanningskvalitet.

Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Sentralbygg II, 2. etg.
(over Sit storkiosk)

Org.nr: 993 077 895
Telefon: 735 95496
E-post: ivt@studentradet.no



12/14

Kvalitet på studentassistenter. Det er ønskelig å få diskutert rekruttering –
opplæring og evaluering. I tillegg er det ønskelig å se på dagens regelverk for valg
av studentassistenter.

Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.
Tekn Geo og Petr.:
- Vært på SPU-møte, mye diskusjon rundt økonomi.
- Prøver å få igang informasjonsmøter for Tekniske geofag, tilsvarende de for
petroleum, om muligheter ved de ulike hovedretningene.
Pup:
- Har vært på to prøveforelesninger på IPK siden sist møte
- Har hatt litt problemer med et 3.kl fag, tar det opp i referansegruppe i første omgang.
- Skal bli flinkere å informere studentene på Pup gjennom Smørekoppens ukentlige
nyhetsoppdatering på hva vi driver med.
Marin:
Vi har vært i LG-møte på instituttet og snakket om årets budsjett samt videre
ansettelse av diverse professorer. Det jobbes videre med å bygge om kantina, mens
lesesal situasjonen for 4. klasse står på stedet hvil. Her er det fortsatt en del
støyproblemer og lignende.
Design:
Vi holder på å planlegge et møte med instituttleder angående gjennomføring av
eksamen/presentasjoner. Vi vil at det lages retningslinjer for ekstern sensur, samt
presentasjonsform og krav til både student, faglærer og sensor.
STI: Deltatt på styremøte på Oppdal. Hatt oppstartsseminar på Hitra. Valg av
representanter til landsmøte i NSO og KK - 4.02.14.

13/14

Eventuelt.
 Røyking på campus: Høringsfrist er 10.02 2014. Alle SPR-ene må gi
tilbakemelding på høringen til Gustav innen onsdag 5.2.2014
 Ønske om avslutningsseremoni ved NTNU. Kort meningsutveksling.
 Læringsplattform. Gustav orienterte.
 Hva menes med ekstern sensur? Kort meningsutveksling.
 Alle må sende inn oversikt over når de har kontortid til Gustav eller Jørgen.
 Vaffeltid: onsdager fra 14.00-16.00
 Mannehullet og Smørekoppen inviterer til fest 8.mars. Invitasjon skal være sendt
ut på mail til alle.
Møte hevet kl. 15.40

Gustav Gunnerud/s/
møteleder
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referent

Besøksadresse:
Sentralbygg II, 2. etg.
(over Sit storkiosk)

Org.nr: 993 077 895
Telefon: 735 95496
E-post: ivt@studentradet.no

