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REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 31.03.14 KL 14:15.
Tilstede:

Gustav Gunnerud, Jørgen A.B. Erichsen, Elise Hverven, Hans Edvard Hafskolt,
Margrethe Ellstrøm, Hege Eskild, Mathilde Funderud, Marit Vastveit, Audun Ofte, Tor
Idland, Marie Jørum, Camilla Kile, Eero Bekkedal

Fraværende: Magni Vestad, Kathinka Hasselknippe, Vilde E.A. Qvale, Stian Werner Erichsen
Observatører: Merete Falch STI,
Møteleder:
Referent:

Gustav Gunnerud
Berit Skive

SAKER:
28/14 Orientering v/FTR ene.
- Vært i møte med Eva Therese Voldhagen angående Forvei som er i en omstillingsfase.
Hele veiledningstjenesten ved NTNU skal gjennomgås slik at det foreløpig gis støtte til
Forvei ut 2013 og tas opp og igjen ved neste budsjettperiode. Det presiseres at dette er et
viktig veiledningstilbud for studentene.
- Deltatt på UK der det ble diskutert frafall og strykprosent i Matematikk. Det arbeides
med nye tiltak i faget. Lite tilbakemelding på UROP. Internasjonal seksjon orienterte om
nye internasjonale samarbeidsavtaler.
29/14 Oppfølging av nye stand-lapper.
- Flere har påpekt ønske om at karakter F skal være med på karakterfordelingsskalaen på
karakterutskrift. Dette blir egen sak i FUS.
- Lappene fra standen på Marin legges inn i samme dokument på Sprett som stand-lappene
fra Gløshaugen.
- Alle går gjennom stand-lappene som gjelder for sine studieprogram før neste møte.
30/14 Rutiner for avvikling av Allmøter.
Hvordan skape engasjement og deltakelse på Allmøter. Saken ble diskutert. Viktig å finne
saker som er aktuelle samt gode kandidater som stiller til valg.
31/14 Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.
Design:
Har hatt KTR-møte, fått initiert et SPU-møte og fått innført ITGK i første semester fra høsten
av. De som går i 1.klasse nå vil få ITGK til høsten.
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GeoReal:
Orienterte om status i saken om geofysikk og fysikk-faget, da det har blitt satt inn tiltak for
georeal-studentene med ekstraundervisning. Faget har nå blitt gjort til valgfag for kommende
studenter på geologi.
Bygg:
-vore på SPU møte.
- iht. revurdering av studieprogram, har me sendt ut spørreundersøking. Fått mykje svar.
hovedsakelig endring av BM strengen i denne omgang.
- allmøte SPR onsdag 2/4/14, Elise skal byttast.
Pup:
- Har hatt KTR-møte siden sist. Studentene på Pup var stort sett fornøyde
- Holder på å finne professor til Pedagogikkprisen, har allerede fått inn mange gode
kandidater.
- Vurderer ny form på pup sitt allmøte, pga dårlig oppmøte.
I&IKT:
Vi blestet oss selv og vår kontortid med hveteboller, og fått gjort forbedringer av
Studieprogrammets side på http://www.ntnu.no/studier/mting/om
Vi har vært med på rådsmøte for studieprogrammet. Der fikk vi se statistikk på noe vi
allerede er kjent med, nemlig at 3. semester er tungt for studentene. Hva som kan gjøres er
vanskelig å si og vi vil derfor ta dette opp på møte med de klassetillitsvalgte etter at
ekskursjonen.
STI:
- Deltatt på NSO-landsmøte. Sondre Jahr Nygaard er valgt inn i arbeidsutvalget til NSO.
- Det foregår valg til styret ved NTNU.
- Vært i møte angående levende campus. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide
med dette og komme med tilbakemelding innen 1 måned.
32/14 Eventuelt.
Alle oppfordres til å delta og videreformidle at det er viktig å delta på valget til nytt styre ved
NTNU.
Jenteprosjektet ADA – likestillingsprosjekt – hva skal til for å kunne delta?
Kort meningsutveksling.
Grafen over karakterene som følger med vitnemålet er et snitt over de fem siste årene. Grafen
må heller gjelde for året man tok eksamen samt at karakteren F blir tatt med. (se 29/14)
Det er ønskelig med sommeravslutning/sommerlunch 28.4.2014.

Møte hevet kl. 15.00.
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