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Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 28.04.14 KL 14:15.
Tilstede:

Gustav Gunnerud, Jørgen A.B. Erichsen, Elise Hverven, Magni Vestad, Kathinka
Hasselknippe, Vilde E.A. Qvale, Stian Werner Erichsen, Hans Edvard Hafskolt,
Margrethe Ellstrøm, Marit Vastveit, Tor Idland, Camilla Kile, Eero Bekkedal

Fraværende: Hege Eskild, Audun Ofte, Mathilde Funderud, Marie Jørum,
Observatører: Elena Bogen Slydal og Merete Falch fra STI.
Møteleder:
Referent:

Gustav Gunnerud
Berit Skive

SAKER:
33/14 Orientering v/FTR ene.
Elise som er nyvalgt FTR 2 har vikariert for Gustav og Jørgen som har vært på ekskursjon.
Hun orienterte fra SR-Siving der bl.a. gjennomstrømning i sivilingeniørutdanningen og
nivået på internasjonale studenter var viktige tema som ble diskutert. Hun orienterte også fra
formøte i utdanningsutvalget der studieprogramporteføljen samt flere økonomi- og
ledelsesfag inn på NTNU var saker som ble tatt opp.
34/14 Oppsummering av vårsemesteret 2014.
Gustav og Jørgen fremla tre punkter de har sett på som viktig dette semesteret.
 Synlighet av studentrådet. Har fått økt antall «likes» på facebook og bra oppmerksomhet i
kalkulatorsaken på stand’en.
 Masterveiledning. Hele veiledningstjenesten ved NTNU skal gjennomgås. Dette arbeidet
er igangsatt.
 Studentassistenter. Fakultet har satt i gang arbeidet med å få bedre opplæring og
oppfølging.
Lite tilbakemelding på status i oppfølging av stand-lapper.
35/14 Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.
Design: Har fått orden på studentsaker internt på instituttet. (bortfall av studiespesialisering
for 3. og 4. klasse og informasjon til 2.klasse som skal velge retning innen 15.mai).
Georeal: Vært på Studieprogramrådsmøte samt hatt KTR-møte. Relevante saker fra KTRmøtet blir tatt opp videre i SPU-møte 12.5.2014. Allmøte for geologi realfag vil bli holdt
12.05.14 hvor ny SPR vil bli valgt.
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Marin: Hadde stand før påske hvor det kom frem at mange var misfornøyd med
kompendiene - allerede søkt om sommerstudenter til å skrive om enkelte kompendier. Vi har
også generalforsamling på fredag hvor vi skal velge nye spr'er.
Bygg: Vi har nå fått tilbake resultatene fra undersøkelse angående BM-strengen. Over 120
byggstudenter svarte på undersøkelsen. Resultatene kommer til å bli brukt til å gjøre
nødvendige endringer i disse fagene.
STI:
Merete takket for samarbeidet, hun går nå av som styrerepresentant. Elena presenterte seg for
studentrådet. De orienterte kort om campussaken og oppfordret ellers medlemmene i
studentrådet til å vurdere å stille som kandidater til verv i NSO.
36/14 Eventuelt.
Studentrådet har fått innpass i fakultetet sitt infobrev til studenter som sendes ut to ganger i
semesteret. Viktig å få presentert studentrådet samt fortelle hva studentrådet kan hjelpe til
med, og hvilke saker studentrådet har arbeidet med i inneværende periode. Gustav og Jørgen
har ansvar.
Pga dårlig vær flyttes sommeravslutningen til uken før 17.mai. Hans har ansvar.
Vaffel fra fredag 2. mai kl. 12.00.

Møtet hevet kl. 15.00.
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