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SAKER:
48/14 Orientering v/FTR ene.
 Jørgen orienterte fra styremøte der arbeidet med handlingsplanen var sentral. Langtidsbudsjett,
pedagogikk og tilrettelegging er sentrale saker i handlingsplanen.
 Elise orienterte fra ledermøte der også handlingsplanen ble diskutert. I tillegg var SAKS tema på
ledermøte.
 Det er avholdt møte med samtlige FTR-er ved NTNU der temaet er synlighet. Det vil bli avholdt
nytt møte i løpet av kort tid. Mer om formålet og resultatet fra dette arbeidet kommer på neste
studentrådsmøte.
49/14 Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.
Bygg: Har vore på SPU møte, holder fortsatt på med evaluering. Driver på med å få
næringslivsringen til å støtte byggeplassbesøk. Me har endå ikkje valgt KTR, men det er i gang, får
valgt KTR første i.l.a. uken.
PuP: Vært i SPUmøte, diskutert faststoffmekanikken . Velger KTR denne uka, blir møte en av de
nærmeste ukene.
Marin: Har valgt to nye KTR-er i 1.klasse. Har valgt ny KTR i 4. klasse, da den tidligere har sluttet
I&IKT: Har valgt KTR for første årstrinn ved I&IKT
Design: Vi har hatt SPUmøte, hvor resultatet fra spørreunderesøkelsen ang det pedagogiske nivået på
foreleserne ble gjennomgått. Alle KTRer er blitt valgt, disse var også med på møtet.
Tekn Geo/petr: KTR har blitt valgt, og jeg skal ha et møte med dem i dag.
Jeg har prøvd å komme i kontakt med nestleder for utdanning hos institutt for konstruksjonsteknikk,
uten hell.
Geo/real: Har avholdt KTR-møte.
EMIL: Jobbet med å finne og å få kontakt med KTRene fra de forskjellige klassene. Planlagt møte
med dem 24.09.
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

50/14 Oppsummering av seminarhelg.
Det sentrale temaet på seminaret var synlighet for studentrådene. Det kom mange ideer frem i løpet
av seminarhelgen som blir tatt med i det videre arbeidet. Ref. 48/14 siste pkt.
51/14 Erfaring fra 2-årig master etter høyskole.
Det har kommet en forespørsel fra våre FUS-representantene. Det er ønskelig at medlemmene i
studentrådet tar kontakt med masterstudenter som har bachelorgrad fra høgskoler som bakgrunn, bl.a.
med spørsmål om hvordan de opplever overgangen til masterstudiet ved NTNU. Jørgen sender ut
mail til medlemmene med mer informasjon, Frist til å svare: 1 uke.
KOK-saken skal også opp i FUS. Saken var til behandling forrige gang i 2013. Jørgen orienterte om
høringssvaret fra 2013. Saken ble diskutert. Det er ønskelig med noen omformuleringer fra forrige
høringssvar.
Ansvar: Jørgen og Elise.

52/14 Kvalitet på referanserapport
Audun orienterte om saken. Det er ofte vanskelig å få svar fra studenter. Det er ønskelig med
standardisert spørreundersøkelse i stedet. Spørreundersøkelsen kan danne godt grunnlag for
referansegruppen i sitt videre arbeide. Det ble arbeidet med dette for et par år tilbake. Sjekk ut.
Ansvar: Jørgen og Elise.
53/14 Eventuelt.
 Eero orienterte om sin erfaring med høye reisekostnader i forbindelse med arbeidet på sin
masteroppgave. Dersom ekstern veileder ikke har en økonomisk støtteordning og intern veileder
ikke disponerer egne prosjektmidler kan det medføre stor kostnader. Viktig å være oppmerksom
på dette. Skal sjekke ut retningslinjer for sideoppdrag ved fakultetet og ha samtale med
instituttleder.
 Innkjøp av nye IVT jakker. Dette vil bli gjort etter FTR-ene har avsluttet arbeidet med synlighet
for studentrådene ved NTNU.
 Alle oppfordres til å møte opp på vaffeltid: torsdager 10-12
 Alle må ta ansvar for å holde kontor og kjøkken rent.
 Belønningsordning for KTR. Medlemmene oppfordres til å utfordre studieprogrammene. Gi
tilbakemelding.
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