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REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 17.03.14 KL 14:15.

Tilstede:

Gustav Gunnerud, Jørgen A.B. Erichsen, Magni Vestad, Elise Hverven, Hans Edvard
Hafskolt, Margrethe Ellstrøm, Hege Eskild, Vilde E.A. Qvale, Mathilde Funderud,
Marit Vastveit, Stian Werner Erichsen

Fraværende: Kathinka Hasselknippe, Audun Ofte, Tor Idland, Marie Jørum, Camilla Kile, Eero
Bekkedal
Observatører: Andreas N. Norberg, FUS, Mats K. Andreassen og Merete Falch STI,
Møteleder:
Referent:

Gustav Gunnerud
Berit Skive

SAKER:
22/14

Orientering v/FTR ene.
 Deltatt på to møter i SR-Siving.
Aktuelle saker er kvalitetssikring av sivilingeniørstudiet - utfordringer og tiltak.
Tiltak i Matte 1 og 2 og nytt karaktersystem: få bedre beskrivelse og bedre
synlighet av endringene på vedlegget til vitnemålet samt få mediesak om
endringene som er iverksatt. Skal arrangere workshop for studentrådene som
tilbyr sivilingeniørutdanning med tema: hvordan bli mer synlig.
 Deltatt i ledermøte på IVT der studieprogramporteføljen var et sentralt tema.
 Deltatt i ansettelsesmøte på IVT.
 I møte med Dekan Ingvald Strømmen kom han med en utfordring: Hva synes
studentrådene om samlokalisering av campusene.
 Jørgen orienterte fra møte om samlokalisering av Studentdemokratiet.

23/14

Stand – 19. og 20.mars.
Status: Vaktlista er komplett. Låner kaffemaskinen på STI. Marie kjøper inn kjeks.
Berit ordner med kaffe. Reserver standplass hos Byggsikring.
Aktivitet på stand:. Testing av kalkulator. 3 ulike modeller. Konkurransen foregår på
Facebook. Ansvar: Gustav.
Legg ut på Facebook om stand. Alle SPR-er må orientere på sine studieprogram.
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24/14

Orientering om saker til Allmøte den 24.mars.
 Fremtidens campus: kort gjennomgang av aktuelle modeller. Hva betyr dette for
studentene. Legger frem forslagene på Allmøtet med ulike konsekvenser.
 Valg av ny FTR. Det har foreløpig kommet inn to kandidater. Elise Hverven fra
Bygg og Jostein Opsahl fra Marin. Det er mulig å komme med forslag til
kandidater helt frem til valget.

25/14

Referat fra MOOC-konferansen.
Gustav holdt et lærerikt innlegg fra konferansen der han orienterte om hva MOOC
(Massiv Open Online Course) står for, hva er ideen bak og hvordan ser vi for oss
MOOC i fremtiden.

26/14

Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.
Tek.geo/petroleum:
Avholdt allmøte, ny SPR valgt for Magni. Svært dårlig oppmøte.
Neste år vil vi forsøke avstemning på nett.
Design:
Hatt KTR-møte og Allmøte med de ansatte på studieprogrammet og dekan.
Pup:
Skal ha KTR-møte neste uke. Var på SPU-møte forrige uke, der det blant annet ble
diskuterte Forvei sin rolle. Marie og Matilde skal prøve ut veiledningstimene som
studentservice tilbyr.
Marin:
Har vært på SPU-møte. Tatt opp ønske om at studenter ansettes for å rette opp i
kompendiene. Dette ble tatt godt imot. Ellers har vi også mange ansettelser på marin
om dagen.
Bygg:
 I løpet av semesteret har det kun vært et av SPU-møtene som har blitt
gjennomført, resten har blitt kansellert. Dette fører til at vi som tillitsvalgte ikke
får kommet med ønskede tilbakemeldinger i saker som angår byggstudentene.
Studieprogrammet blir for tiden revudert og det er viktig at vi får videreformidlet
studentenes meninger i denne saken.
 En foreleser som har et fag som innenfor bygg, har vist manglende interesse for å
forelese og han har nevnt at faget er irrelevant i forhold til studiet. Noen studenter
har derfor bragt dette videre til SPR'ene og instituttet. Dette har ført til at
nødvendige endringer blir fortløpende gjort og det faglige innholdet blir
forbedret.

27/14

Eventuelt.
 Design har i dag ikke IT grunnkurs. Økende bruk av Matlab og Phyton i fag som
matte og fysikk kan medføre at designstudenter sliter med å henge med.
Få en avklaring på om studentene ikke skal kunne disse programmene, og at det
da er greit å "hoppe over" oppgaver der det skal benyttes slike program.
Forutsetter at det ikke vil være fordelaktig å kunne disse programmene når man
tar eksamen i faget. Dersom dette ikke er tilfelle, bør det innføres kurs, eventuelt
vurderes om deler av IT grunnkurs blir en del av vårt IT-fag.
Andreas i FUS følger opp saken.
 Karakterskalaen på vitnemål: Hva er begrunnelsen for dagens praksis av
snittkarakter på vitnemål. Tas opp i SR-Siving.
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FUS minner om at det på Allmøtet for SR-Siving skal velges ny FUS representant.
Medlemmene oppfordres til å stille til valg eller foreslå kandidater.
Vaffeltid: Førstkommende fredag fra 11-13

Møte hevet kl. 16.05.
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