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SAKER:
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Orientering v/FTV ene
Elise orienterte om møter som de har deltatt på siden forrige SR-møte. Vært på møte i
utdanningskomiteen der tema var fremtidens undervisning. I tillegg fikk de presentert ny prodekan
som starter i mars. Videre har de deltatt på ledermøte der hovedtema var SAKS. Det ble også
orientert om avbyråkratisering som er iverksatt etter føringer fra KD. Det er i denne omgang
vesentlig administrative stillinger som blir berørt. De har også deltatt i formøte til UU der elæringsplattformen var tema, og de har vært i møte med STI som også hadde SAKS på agendaen.
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Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.
Design:Har hatt Masterpresentasjoner på DIGS, med stor oppslutning; dette skal vi fortsette med.
Det har vært noe kritikk til instituttets håndtering av masteroppgaver. Eks: En fikk beskjed om å
endre oppgave og finne ny veileder ettermiddagen før fristen for oppgaveinnlevering gikk ut.
PuP: Har avviklet KTV-møte. Det at det fortsatt er sterk misnøye med matte 1 og matte 2, og spesielt
med Maple-testene som blir benyttet der.
Geo/real: Vi har vært i SPU-møte.Temaer som ble tatt opp var blant annet koking, hvordan utnytte
IT i undervisningen og en slags ordning med foredrag av nyutdannede for studentene på berg. Ang.
koking hadde en av professorene begynt å legge ved LF til øvingen slik at studentene kan bruke den
som hjelp når de står fast. Ang. IT i undervisningen ble det vist fram en app på mobilen, som heter
clicker, som elevene kan bruke til å svare på spørsmål som læreren stiller ved bruk av samme app.
Ang. foredrag for studentene så var det et forslag om å få i gang en ordning slik at nyutdannede kan
komme på besøk, dette ble jevnt over godt mottatt da dette kan virke motiverende for
Bygg: Foreleser på Produksjonsledelse krever penger for forelesningsmateriell. PTV tar kontakt med
fagansvarlig.
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Oppdatering rundt SAKS.
Elise Landsem som sitter i styret ved NTNU orienterte om prosessen som førte til at styret ved
NTNU vedtok å fusjonere med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i
Ålesund på styremøte 26.januar. Hun orienterte om prosessen frem til avgjørelsen ble tatt, og hvilke
argumenter som førte frem til avgjørelsen. Elise Landsem og Christian Tangene vil komme med et
leserinnlegg der de vil utdype dette ytterligere. Når det gjelder prosessen videre vil det komme en
stortingsmelding i løpet av 2-3 måneder. Det er usikkert om dette skal behandles i Stortinget. Det er
vanskelig å tidfeste fusjonsprosessen. Det ble åpnet for spørsmål.
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Høring om standreglement
Elise orienterte kort om bakgrunnen for høringen fra STI angående nytt standreglement. Det kom en
del tilbakemeldinger på punktene i høringen som STI ønsket tilbakemelding på. De som har
ytterligere kommentarer kan sende dette til Elise eller Petter.
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Eventuelt
Elise Landsem oppfordret studentrådsmedlemmene til enten selv stille som kandidat til styret ved
NTNU, eller komme med forslag på kandidater. Styrevalget vil foregå i april.
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