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SAKER:
63/14 Orientering v/FTR ene.
*På siste synlighetsworkshop ble det besluttet å endret stillingstitler i studentrådene ved NTNU.
De nye titlene er:
FTV – fakultetstillitsvalgt.
PTV – programtillitsvalgt.
KTV – klassetillitsvalgt.
ITV – instituttstillitsvalgt.
*På forrigestudentrådsmøte kom det opp spørsmål om utskriftskvotene ved NTNU. Det er vanskelig
å få tatt opp saken da dette er vedtatt i styret ved NTNU. Tar kontakt med IVT sine
styrerepresentanter slik at de blir gjort oppmerksom på at dagens ordning fungerer dårlig. Ved AB
har de tillitsvalgte fått til en avtale med fakultetet som bedrer deres situasjon.
*Har vært møte i SR-Siving der endringer på opptaksrammene var sak. Elise har gitt tilbakemelding
til FUS-representantene angående tallene ved I&IKT, Bygg og Maskin På neste møte i SR-Siving
skal karaktersetting av masteroppgaver følges opp. Det er ønskelig med tilbakemelding etter
innføring av ny karaktersetting. Elise søker å finne tall på dette.
64/14 Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.
Bygg:
*Fortsetter med evaluering av byggstudiet mtp. BM-strengen. Ein vurderar korleis det vil gå då det
eine faget må gå med 3. og 1. klasse studentar i eit semester.
*Grunna stort trykk i statistikk mtp. antal studenter i vårsemesteret vil dei at Bygg skal ta dette på
høsten. Fysikk vil då verte eit vårfag. Vi vurderer korleis dette skal gå iht. arbeidsmengde. Trur det
vil gå greit.
*Eit prosjekt er i gang. Ein skal ta 30 studentar inn på sommerjobbtrainee (forskjellige bedrifter).
Dette vil gå ut på at dei får sjå dei forskjellige sidene av eit byggprosjekt tidleg i studie (rådgjivende,
entreprenør og byggherre). Desse vil jobbe med BIM og kan vere studassar i BIM etter endt arbeid.
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

PuP:
*Omstrukturert vår del av Smørekoppens hjemmeside og ukentlig nyhetsbrev.
*Sendt ut stillingsutlysning til ny SPR, blir nettvalg neste uke
Marin:
*Skal ha egen stand på Tyholt, onsdag 5.11
*Hatt KTR møte
*Diverse interne saker, mye kritikk rettet mot marine fag.
*Femteklasse skeptiske til at prosjektoppgaven kun teller 7.5 studiepoeng, når de fleste andre linjer
har at denne teller 15studiepoeng. Som vi vet er det kun marin og bygg som har 7.5. Dette fører til et
høstsemester med veldig mye og gjøre
I&IKT:
*Forslag om at Fysikk og Statistikk bytter plass(3. og 4. semester), det er nok hensiktsmessig at vi
holder oss sammen med Bygg i den avgjørelsen for ikke å miste slagkraft.
*Har gjennomført KTR-møte, lite å klage på men noe som ble tatt opp var: Faget TMR4162
(Anvendt prosedyrieorientert programmering) har sluttet å være obligatorisk fag på høsten i 4. og er
byttet med TMR4160 (Datametoder for marine applikasjoner). Det er noen fornøyd med, andre ikke.
Geo real:
* SPR'ene ved Geologi Realfag har hatt møte med SPU. SPR Eero Bekkedal ønsket informasjon
angående hvem som har ansvaret for å av opprettelsen av referansegrupper. Tabeller for hvor mange
referansegrupper ble også etterspurt uten at noen i SPU kunne fortelle hvem som hadde dette
ansvaret. Det ble deretter bestemt at oppfølging og purring på opprettelsen av referansegrupper hos
IGB skal gjøres av studiekonsulenten. Eero oppfordrer de andre SPR'ene i SR-IVT til å ta opp
spørsmålet om oppfølgingsansvar for referansegruppene i deres respektive SPU. Dette er meget
aktuelt med tanke på den siste tids rabalder med NOKUT."
GeoTekn:
Har arrangert KTR møte for tekniske geofag og deltatt i SPU møte. Saker til behandling:
KTR møte:
- 1. klasse er svært fornøyd med mattelab i matte 1, og at de har mulighet til å få hjelp av
studentassistenter hver dag.
- 4. klasse ønsker flere øvingstimer i et fag, men dette er noe som bør tas opp internt i
referansegruppe.
- 4. klasse savner relevante valgfag i høst, særlig da planlagt fag i skredprosesser utgikk fra planen.
SPU møte:
- 4. klasse fagene Ingeniørgeologi VK berg og VK løsmasser skal bli obligatoriske for
studieretningen ingeniørgeologi og bergteknikk
- Fagplanen for hovedretning mineralproduksjon og teknisk ressursgeologi endres og fag flyttes fra
høst til vår og vice versa. Her er det i tillegg spørsmål om å gjøre/endre hvilke fag som skal være
obligatoriske.
GeoPetr:
Har vært på SPU møte torsdag 30. oktober. Sakene jeg tok opp sist var det ikke gjort noen ting med.
Disse sakene handler om introfagene i geologi, og faget seismiske bølger. Jeg vil nå melde inn disse
sakene gjennom NTNUs avvikssystem.
EMIL:
*Det har vært SPU-møte, men de glemte å sende invitasjon til oss tillitsvalgte
*Det har vært ny prøveforelesning etterfulgt av inervju av en søker på en stilling på elkraftinstituttet
65/14 Allmøte orientering, vedtektsendring
Alle i studentrådet må ta ansvar for å orientere om Allmøte på sine studieprogram.
Vedtektendringer: se sak 63/14
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66/14 E-rommet til IVT
Studentrådet har fått henvendelse fra fakultetet som ønsker forslag til forbedring av e-rommet.
Referansegrupperapporter, emnerapporter og spørreundersøkelsen er sentrale i e-rommet. Det er
opprettet en gruppe ved fakultetet som arbeider med dette der Elise er medlem. Saken ble diskutert
og mange forslag ble nevnt. Hvem ved fakultetet har ansvar for at tilbakemeldingene som registreres
i E-rom blir fulgt opp ble et sentralt spørsmål under diskusjonen.
60/14 Stand.
Praktiske opplysninger i forbindelse med stand. De som ikke hadde ført seg opp på vaktlisten ble
bedt om å gjøre dette. Marin har egen stand på Tyholt på onsdag.
61/14 Julebord
Det er ønskelig at julebordet blir avviklet etter 17. november. Hans Edvard sender ut invitasjon.
67/14 Eventuelt.
 Hvordan bruke kontortiden – kom forslag om å bruke en del av kontortiden til å oppsøke
studenter og ikke bare være tilstede på kontoret.
 Det har kommet meldinger om manglende kvalitetssikring ved eksamensaviklingen.
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