NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 03.03.14 KL 14:15.

Tilstede:

Gustav Gunnerud, Jørgen A.B. Erichsen, Magni Vestad, Kathinka Hasselknippe, Elise
Hverven, Audun Ofte, Tor Idland, Hans Edvard Hafskolt, Marie Jørum, Camilla Kile,
Margrethe Ellstrøm, Eero Bekkedal

Fraværende: Hege Eskild, Vilde E.A. Qvale, Mathilde Funderud, Marit Vastveit, Stian Werner
Erichsen
Observatører: Mats K. Andreassen, STI,
Møteleder:
Referent:

Gustav Gunnerud
Berit Skive

SAKER:

18/14

Orientering v/FTR ene.
 UK-møte. Saker til orientering: fakultetet arbeider med bedring av stud.ass
ordningen. Gjennomgang av evaluering av studieprogrammene og ordningen
UROP.
 Ledermøte: Status på NTNU sitt arbeid med studieprogramporteføljen.
 Møte med Dekanus Ingvald Strømmen 13.mars. Innspill ønskes.
 Møte med Kristen Gjærvan angående verksted til Smørekoppen 14.mars.

19/14

Høring om levende campus
STI orienterte om saken. Saken ble diskutert. Frist for å svare på høringen er 17.mars.
Alle medlemmene må gi tilbakemelding innen 1. uke.

20/14

Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.
Maskin: Har fulgt opp stand-lapp med mail om dårlig LF til faglærer men fått heller
dårlig respons. Skal ta opp i SPU.

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

Tek geo/petr:
- Vært i SPU møte, der vi fastsatte studieplanen for geologi bachelor.
- Diskuterer endring i studieplan for 3.klasse petroleum og tekniske geofag.
Studentene ønsker å utvide mulige valgbart emne til å inkludere emner fra 4.klasse,
for å ikke gå glipp av dette ved utveksling i 4.klasse.
I&IKT:
-Oppfølging av standlapper: Vedkommende som la inn klagen ikke fikk godkjent en
øving i sitt fag og at det ikke var mulig å levere på nytt. Vi kom frem til noe slikt som
at dette hverken er vanlig praksis eller noe man har krav på.
- Navnsaken pågår fremdeles.
- Nettsiden og rekruttering utbedres.
- Programvareverksted, status quo, tross flere gode argumenter.
Design:
Hatt møte med instituttleder for å få en klarhet i gjennomføring av muntlig eksamen,
krav til begrunnelser, hvordan man skal klage og tiden det tar fra klage til svar. Det
ble sendt ut en mail til alle på instituttet, inkludert de ansatte, og vi vil ta det videre
med KTRene på KTRmøtet. Ellers har vi meldt i fra at vi har for få SPUmøter, noe
som vil bli rettet opp.
Bygg:
-Hadde gjennomgang av punkt fra klagemuren, henviser til sprett (ingen ny
informasjon)
- Hadde møte med KTR, saker som kom opp blir fulgt opp
21/14

Eventuelt.
Kalkulatorsaken: Gustav har undersøkt hvilke kalkulatorer som er tillatt å bruke ved
andre utdanningsinstitusjoner som tilbyr ingeniørutdanninger. Saken skal opp i SRSiv-ing 4.mars. Anbefaler å ha 4-5 godkjente kalkulatorer å velge mellom.
Allmøte: Alle oppfordres til å finne aktuelle kandidater til valg av ny FTR samt
komme med innspill på saker til Allmøtet.
Forslag til saker:
1. Levende campus.
2. Hver SPR foreslår en aktuell sak fra tema som kom opp på forrige stand.
Frist for å komme meg flere saker: 1 uke.
Fester:
Mannhullet og Smørekoppen arrangerer fest 8. mars.
Inn/utfest: Ny dato 14.mars. Alle SPR-er har ansvar for å invitere forrige års SPR-er
Vaffeltid: Førstkommende fredag fra 11-13

Møte hevet kl. 15:45.

Gustav Gunnerud/s/
møteleder

Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

Berit Skive/s/
referent

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

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

