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Jørgen A.B. Erichsen,
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SAKER:
54/14 Orientering v/FTR ene.
 Det har vært avholdt møte med NTNU Eiendom angående samlokalisering av
Studentdemokratiet på Gløshaugen. Det er forsinkelser slik at flytting vil først skje i juni 2015.
 Har deltatt på formøte til styremøte ved NTNU der SAKS var hovedtema.
55/14 Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.
Bygg: Har valgt KTR for 1 kl. og har no KTR for alle trinn.
PuP: Har valgt 2 KTRer, og hatt et godt KTR-møte.
Skal i SPU-møte på torsdag.
Marin: vært i møte med studieprogramutvalget, kapasiteten på Tyholt er sprengt, tatt inn for mange
studenter, vurderes å ta inn færre neste år.
- fått en del klager på at kompendiumene har blitt dyre etter at akademia har tatt over salget. Doblet
pris.
I&IKT: Fra SPU-møte: Det er sendt brev om at man ønsker at pensum i Diskret Matematikk skal
rettes mer mot faget Algoritmer og Datastrukturer.
Det har vært misforståelser hos enkelte studenter på utveksling om godkjenning av fag.
Retningslinjene skal gjøres tydeligere
Design:
Tekn Geo/petr: Har vært på SPU møte, der ble det tatt opp at vi har noen utfordringer med
foreleseren i de geologiske innføringsfagene. Jeg gjennomførte i mai en evaluering blandt 1. klasse
av disse fagene, og jeg har tatt opp dette med leder for IGB og studiekonsulent på IPT. Etter SPU
møtet skulle leder for IGB og IPT ta en prat sammen. Jeg ordnet også en ekstra stud. ass. i et av
fagene våre.
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Geo/real: Vært i SPU-møte og særdeles utslitte stoler på lesesaler ble tatt opp. Instituttleder skal se
på saken til neste gang for å finne ut når det er planlagt og erstatte stolene. Mange stoler har bl.a.
ikke lenger skumgummi setene."
EMIL: : møte med styret i fra elkraftinstituttet og møte med KTR-ene.

STI: Kort orientert om møter STI har deltatt på den siste perioden.
51/14 Erfaring fra 2-årig master etter høyskole.
Det har kommet innspill fra tre SPR-er. Disse svarende blir sammenfattet og oversendt SR-Sving.
56/14 Synlighet for studentrådene ved NTNU
Så langt har gruppen hatt to møter, der det på siste møte var idemyldring. Det er ønskelig å gå bort
fra fakultetsnavn og i stedet benytte betegnelsen tillitsvalgt. Det skal lages organisasjonskart over alle
studentrådene. Dette arbeidet er igangsatt.

57/14 Eventuelt.
 Orientering om emnet Maskindeler: Skal evalueres i flg. Eilif Pedersen
 Oppfølging fra runden rundt bordet fra forrige studentrådsmøte:
1) Referansegrupperapporten som ble presentert ved forrige studentrådsmøte vil bli tatt i bruk
ved fakultetet.
2) Utfordringen angående høye reisekostnader i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven
vil bli tatt opp med fakultetet.
 Allmøtet er flyttet til 10.november.
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