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Referent:

Elise Hverven
Berit Skive

SAKER:
1/15

Orientering v/FTV ene
Elise ønsket gamle og nye studentrådsmedlemmer velkommen til nytt semester. Etter en
presentasjonsrunde rundt bordet ble det gitt en del praktisk informasjon. Kontortid meldes til Berit.
Alle må huske å signere kontakt hos Vivian Sekkenes ved fakutetsadministrasjonen. Valg av
standansvarlige: Eirk og Maia. Festsjefer: Audun og Petter Martin.
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Mål for vårsemesteret 2015
SAKS vil være viktig sak også for dette semesteret – se sak 3/15
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Oppdatering rundt SAKS.
Elise orientert om SAKS som står for samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing.
Den interne høringsfristen ved NTNU gikk ut 15. januar. Styret ved NTNU skal behandle saken
26.januar. Jone orienterte om arbeidet som er blitt gjort i Studentdemokratiet sog som resulterte i
Høringssvar fra Studenttinget som er oversendt NTNU. Elise orienterte videre fra styremøte ved IVT
der SAKS ble behandlet. Det var mange sterke og ulike meninger om hva som vil være det beste
alternativet for IVT og for NTNU, og ved avstemning ble resultatet 50/50. Det er også fra de andre
fakultetene ved NTNU til dels sprikende resultat. Det ble kort meningsutveksling og en del spørsmål
hva de ulike alternativene ville få av betydning for sivilingeniørutdanningen.
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Nytt fra Studieprogrammene inkl. erfaring fra siste eksamensperiode, runde rundt bordet.
Design: I faget medisin for realfag- og teknologistudenter (MFEL3010) var det flere feil på eksamen:
et spørsmål hadde vedlagt svar (spørsmål 6, med alternativ A, B, C og D og teksten SVAR: B under),
et spørsmål manglet (de hoppet rett fra 30) til 32) og et spørsmål manglet et tall som gjorde at man
ikke kunne regne ut svaret, som førte til at man ikke kunne svare på det eller neste spørsmål.
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Bygg:
- Printerkvote og eksamen på Norsk, Nynorsk og Engelsk
-Møte med Næringslivsringen, diskuterte SAKS
- Ingeniøremne fra annet studieprogram.
Tidligere problem å finne fag som går an å ta, kvalifikasjonene er ikke alltid gode nok for å ta fag
av høyere årskurs. Kunne heller ikke ta fag fra valgbare emner, denne listen inneholder veldig
mange av fagene som burde vært mulige å velge som fag fra annet studieprogram. Problemet ble
rettet etter mye mas fra studentene.
I&IKT
Det var svært kaldt i eksamenslokalene i Idrettsbygget på Dragvoll.
Det var veldig kaldt i eksamensperioden, men det må vi klare å tilpasse oss til, det er nok ikke den
første kalde vinteren i Trondheim.
Geo real:
Emnet GIS for 2. klasse Geologi real, hadde feil karaktergivning i faget. Problemet ble tatt opp i FUS
og er nå ordnet.
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Eventuelt

Møtet hevet kl. 15:25
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