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REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 20.10.14 KL 14:15.
Tilstede:

Elise Hverven, Marie Lothe, Camilla Nyberg, Stian Werner Erichsen, Erik Hannestad , Hans
Edvard Hafskolt, Henrik Løfaldli, Marie Jørum, Leif Arne Hatlem, Eero Bekkedal, Anna
Knutsen, Kathinka Hasselknippe, Stine Marie Hjetland,

Fraværende: Jørgen A.B. Erichsen, Audun Ofte, Petter Martin Skjeldrup, Anne Line Ferstad,
Observatør: Elise Landsem fra STI

Møteleder:
Referent:

Elise Hverven
Berit Skive

SAKER:
58/14 Orientering v/FTR ene.
 Det har vært avholdt dialogmøte med Rektor. Viktig sak var hovedprioriteringer for 2015 der
instituttene la frem sine prioriteringer. Rektor ytret bekymring om lav gjennomstrømning ved
fakultetet. Det utarbeides en tilbakemelding til Rektor som forklarer tallene.
 Formøte FUS. Bruk av siv.ing-tittelen var en av sakene som ble diskutert. Fremmer forslag til
FUS om at bare de som går 5-årig integrert skal få mulighet til å bruke siv.ing-tittelen. KOK var
også et sentralt tema for møtet. FUS-representantene la frem et 5-punkts notat som de legger frem
for FUS.
 Deltatt i møte med Utdanningsutvalget der forslag om forskningsmetodekurs for IVT var sentralt
for å få en bedre start på masteroppgaven.
 Førstkommende onsdag er det møte med alle FTR-er ved NTNU der de fortsetter sin
synlighetsworkshop.
59/14 Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.
PuP: - Har vært i prøveforelesning hos IPK.
-Vært i møte med faglærer/instituttleder angående klage på maskindeler. Tiltak skal settes i gang for
å bedre situasjonen.
- Vært i SPU-møte: Indøk ble for en stund tilbake tatt ut av sykkelprosjektet grunnet plassmangel,
men har nå bestemt at de skal tilbake, med virkning fra våren 2015. Dårlig stemning hos IPM, men
ukjent status per i dag.
Marin: Skal ha KTR-møte tirdag 28.10.14
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I&IKT: - Har vært på SPU-møte der de diskuterte studieprogramnavn, forskningsmetodekurs, og
"Innovasjons verksted". Søkertall og søker kvalifikasjoner gradvis økende så opptaket vil ikke
endres. Det er ønsket fra SPU at studentene arrangerer motivasjonsforelesninger med
bransjerepresentanter. Ikke bedpress, men om bransje, for at elevene i første og 2. skal "løfte blikket
og se mot målet" og lære noe om hvordan det er i næringslivet. Slikt finnes hos både Bygg og
Petroleum.
- Generalforsamling avholdes 11. september. SPR stilling utlyses og Hans Edvard stiller til gjenvalg.
Design: - Mange studenter har klaget på at det er kaldt/trekkfullt i klasserommene. Vi har igangsatt
en enkel avstemming via linjeforeningens facebookside for å kartlegge om dette er noe flere er enige.
- det skal nå installeres kortlåser på de resterende klasserommene på IPD (3-5.). Vi har igangsatt en
enkel avstemming via linjeforeningens facebookside for å kartlegge hva slags ordning studentene
ønsker (med/uten kort/kode osv) til hvilke tidsrom.
- vi har revidert tilbudet av aviser/magasiner i pauserommet til designstudentene, og det vil bli bestilt
nye magasiner etter studentenes ønsker.
EMIL: Har vært med i pedagogisk komité for ansettelse av ny foreleser. Var med på
prøveforelesning med påfølgende intervju.
STI: Minner om valg i STI der alle oppfordres til enten å stille til valg eller komme med forslag til
kandidater.
60/14 Stand.
Forslag til tidspunkt: tirsdag, onsdag og torsdag i uke 45. Fra kl. 10-14.
Stand-ansvarlige har ansvar for å sende ut doodle slik at alle kan sette seg opp på stand-vakt. De har
også ansvar for innkjøp av kjeks. Berit ordner med kaffe og spør Sti om tillatelse til å bruke deres
kaffetraktere. Berit søker Byggsikring om standplass. Kathinka og Stine Marie sammen med LeifArne og Henrik ansvar materiale som skal brukes på stand. Ulike tema for standen ble diskutert.
Tema vil være: Hva er god undervisning.
61/14 Julebord
Tidspunkt: før siste studentrådsmøte. Ansvarlige: Stian og Hans Edvard.
62/14 Eventuelt.
 Utskriftskvoter: Hva gjør Studentdemokratiet. Elise tar kontakt med SR-AB som er veldig aktiv i
dette arbeidet.
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