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og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 25.08.14 KL 14:15.
Tilstede:

Jørgen A.B. Erichsen, Elise Hverven, Camilla Nyberg, Marie Lothe, Stian Werner Erichsen,
Erik Hannestad, Hans Edvard Hafskolt, Henrik Løfaldli, Leif Arne Hatlem,
Audun Ofte, Petter Martin Skjeldrup, Kathinka Hasselknippe, Stine Marie Hjetland,

Fraværende: Marie Jørum, Marit Vastveit, Eero Bekkedal
Observatører: Jostein Opsahl (FUS), Elise Landsem og Knut fra STI.
Møteleder:
Referent:

Jørgen A.B. Erichsen,
Berit Skive

SAKER:
37/14 Orientering v/FTR ene.
Jørgen ønsket velkommen til nytt semester, og vi hadde en kort presentasjonsrunde av alle som var
tilstede på møtet. Jørgen oppsummerte kort fra vårsemesteret der godkjenning av ny kalkulator var
en viktig sak for Studentrådet. Av saker som vil bli sentrale dette semesteret trakk han spesielt frem
5-årig integrert Sivilingeniørutdanning eller modell 3+2 som meget sentral.
38/14 Praktisk informasjon og oppstart
Jørgen orienterte kort om hva det vil si å være SPR og presenterte den organisatoriske oppbyggingen
av NTNU og hvor Studentrådet er plassert i organisasjonskartet.
Elise orienterte videre om hva det forventes av SPR-ene og hvilke møter de skal være representert i
ved sine respektive studieprogram. Alle SPR-ene må fa fast kontortid og avvikle møte med KTR-ene
1-2 ganger pr. semester. SPR har også ansvar for at det blir valgt KTR-er. SPR skal i tillegg avvikle
allmøte hvert semester der det orienteres om aktuelle saker og velges ny SPR. Det avvikles i tillegg
allmøter både for SR-IVT og SR-Siving.
Oppstartsseminar avvikles ved Selbusjøen hotell & gjestegård 12.-14. september. Informasjon om
seminaret blir presentert på neste studentrådsmøte.
Standansvarlig: Marie og Henrik.
Fest og aktivitetsminister og aktivitets og festminister: Stian og Hans Edvard.
Elise minnet alle om at studentrådsmøtene er obligatorisk.

39/14 Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.
Design:
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

Fått installert nytt låssystem på flere av dørene i institutt for produktdesign (klasserommene til 1-3
trinn, et fotorom, to ekstra inngangsdører og verkstedet). SPRene hatt møte med HMS ansvarlig og
instituttleder for å bli enige om tilgang for de ulike studentene.
Det er ansatt en ny professor ved institutt for produktdesign. Han vil undervise i interaksjonsdesign.
Bygg: Eg informerte om at BAT har tatt nokon av kontora som 5. Klasse hadde før. Tilrette lagt nye
kontor, og fjerdeklassetur har fått nye clean desk rom,
I&IKT: Det er ønske om nytt navn på studieprogrammet. Ingeniørvitenskap er forvirrende og IKT er
utdatert. Endelig navneforslag må luftes på NTNU fra studieprogramledelsen.
Kontortid: felles for Henrik Løfaldli og Hans Edv. Hafskolt torsdag 12:00 - 14:00.
Tekn Geo/petr:
Vært i møte med instituttlederne for petroleum og geologi angående evaluering av fag i 2. klasse ble
ikke gjennomført før sommeren, men vil bli det i løpet av høsten.
Faglærer i tkt4126, mekanikk, hadde ikke tid til å komme innom kontinuasjonseksamen nå i august.
Han var hjemme med sine barn.
FUS: se sak 40/14
STI:
Det er nå valg til følgende utvalgt og trenger kandidater til:
Læringsmiljøutvalget
Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen
Den sentrale klagenemda
Rådet for studenter med funksjonsnedsettelse
Landsstyret i Norsk
Valg av ny organisatorisk nestleder til studenttinget da tidligere har trukket seg
Se studenttinget.no - kandidater søkes
Høring om E-læringsplattform -Sendt alle studentråd. Husk å svare, NB! Kort svarfrist
Info om NTNU-styret:
Styreseminar og møte 27 - 28. August:
Seminar om SAKS (Samarbeid, Arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing)
Styresaker:
O-sak: Internasjonal handlingsplan
O-sak: SAKS
40/14 3+2 ordning for Sivilingeniørutdanningen?
Med bakgrunn i at Rektor ønsker begrunnelse for at Sivilingeniørutdanning fortsatt skal være en 5årig integrert utdanning, skal FUS komme med uttalelse. Jostein orienterte om saken så langt og
ønsket innspill fra medlemmene. Det ble åpnet for innspill og spørsmål. Det kom mange gode
innspill og mange spørsmål som kan danne grunnlag for det videre arbeidet i denne saken.
41/14 Eventuelt.
 Jostein orienterte om årets studentopptak og ønsker å sette fokus på pedagogikken og
kvaliteten på studieprogrammene når studentopptaket øker. Følges det opp, bl.a. med
studentassistenter og hvordan påvirker dette romkapasiteten?
 Knut orienterte om Forskerlinja og arbeidet med utvidelse av tilbudet.
Møtet hevet kl. 15.30.
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