NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
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, Kathinka Hasselknippe, Eero Bekkedal, Anne Line Ferstad, Anna Knutsen

Fraværende: Marie Jørum, Stine Marie Hjetland, Petter Martin Skjeldrup,
Observatører: Elena Bogen Slydal fra STI
Møteleder:
Referent:

Jørgen A.B. Erichsen,
Berit Skive

SAKER:
42/14 Orientering v/FTR ene. Elise orienterte fra ledergruppemøte ved fakultetet der SAKS var et hoved
tema, bl.a. var diskusjonen rundt sammenslåing av NTNU og HIST og diskusjonen om 3+2 eller 5årig integrert sivilingeniørutdanning sentral i møtet.
43/14 Praktisk informasjon og oppstart. Oppstartsseminaret: Det ble orientert om avreise fra Gløshaugen
som er fredag førstkommende kl.16.45 fra Sentralbygg 2. Berit sender ut mail med praktisk
informasjon. Elise og Jørgen fordeler på rom. Personer med allergi må melde dette til Berit så raskt
som mulig.
44/14 Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.
Bygg: Har vore på møte i styret i næringslivsringen. Tema var planlegging BM dagen. Skal velge
KTR i 1 kl. snarest, og har SPU møte i morgon.
To saker som skal opp på eventuelt: printerpriser og sending fra IVT sine mailinglister.
PuP: - Driver er med en utredning av mekanikken i studiet, finne ut status og behov, og om det er
overlapp noe sted eller noe som mangler. Særlig fokus på dynamikk. I prosessen nå, skal snakke med
utvalgte studenter.
- Planlagt møte med 1. klasse for å velge KTR i uke 39
Marin: - Venter fortsatt på erfaringsskriv fra tidligere SPR-er
- Skal velge nye KTR-er i 1. klasse tirsdag 09.09
- Jobber med å erstatte en KTR i 4. klasse, siden tidligere KTR har sluttet

I&IKT:
Design: - Vi har hatt møte med alle utvekslingsstudentene, KTR fra 3. klasse, studieprogramleder
(Bjørn Baggerud), og instituttleder (Casper Boks) for å avklare hvilke forventninger som stilles til
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utvekslingsstudentene (da vi har hatt litt problemer med dette tidligere). Vi ga også studentene en
innføring i hva som er tilgjengelig av materiell/utstyr på instituttet og ga dem en omvisning.
- vi har satt dato for første SPU møte, det blir mandag 15/9
Tekn Geo/petr: Har deltatt på SPU-møte onsdag 3. september hvor manglende veilederkapasitet på
tekniske geofag var et tema.
Studenter i 3 klasse er misfornøyde med at de grunnet begrenset kapasitet på hovedprofil
ingeniørgeologi og bergmekanikk, har blitt flyttet over til studieretningen mineralproduksjon og
teknisk ressursgeologi. Ønsker mer tydelig informasjon fra begynnelsen av studiet om at det er et gitt
antall plasser på ingeniørgeologi og at studenter rangeres basert på karakterer i 1 og 2 klasse.
Geo/real: Fra SPU-møte: For mange overlappinger i valgfag og obligatoriske fag. Fag fra samme
retninger bør klare å unngå overlapp i fag. Dette skulle tas videre av studiekonsulent.
EMIL: - KTR for første klasse EMIL er valgt
- Kontaktet den andre ITRen fra EMIL som representerer IME og avtalt tid for møte med KTRene
- Fastslått kontortid
STI: Jone Trovåg ble valgt som organisatorisk nestleder. Han starter i vervet 8.september og sitter ut
2014. Skal ha seminar førstkommende helg.
45/14 Oppfølging av kontrakter og kontortid
De som ikke har vært og signert kontrakt for dette semesteret må gjøre dette så raskt som mulig hos
Vivian Sekkenes i fakultetsadministrasjonen 2.etg. Alle må signere kontrakt for å få lønn for
tillitsvervet.
Kontortid for SPR-er: meldes Berit etter møtet.
40/14 3+2 ordningen for Sivilingeniørutdanningen.
Jørgen orienterte på vegne av FUS-representantene fra FUS-seminaret som ble avvikles fredag
5.september. FUS ønsker fortsatt 5-årig integrert sivilingeniørutdanning, og vil arbeide med å sette
fokus på hva som kan gjøres for å bedre sivilingeniørutdanningen med dagens ordning, sentralt vil
være kvalitet og kvalitetssikring.
46/14 Høring. E-læringsplattform
Elena orienterte kort om bakgrunnen for høringen. Det er ønskelig med en idedugnad og retter fokus
på: Hva er det studentene vil ha av en e-læringsplattform.?
Det kom mange eksempler på hva som ikke fungerer med It’s learning, og systemet brukes i ulik
grad på de ulike studieprogrammene. Flere av studieprogrammene har egne systemer. Det kom
mange gode ideer på hva som er ønskelig i en ny e-læringsplattform. Kom forslag om at dette kunne
være tema på stand. Høringsfrist: 5. oktober.

47/14 Eventuelt.
 E-postlister. Hvem kan bruke listene. Det er viktig med retningslinjer for bruk av felleslister for
å unngå misbruk og spredning av sensitiv informasjon. Dette skal tas opp med fakultetet.
 Print/utskrifter: Utskriftskvote for studenter oppleves som dyr og ordningen tar ikke høyde for
at enkelte studier har mye utskrifter ved bl.a. innleveringer. Dette vil bli egen sak på
oppstartsseminaret nå førstkommende helg. Elena orienterte om at Studenttinget hadde kommet
med en del forslag da dette ble vedtatt men dette hadde ikke blitt hensyntatt. Studenttinget ser på
saken.
 Pedagogikk: Jørgen orienterte om at det er ønskelig å sette fokus på pedagogikken ved NTNU,
Det er for lite fokus på kvalitetssikring av foreleseren. Oppfordring til alle i studentrådet at dette
tas opp på SPU-møtene.
 Vaffeltid: torsdager kl. 10-12.
Møtet hevet kl. 15.15.
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