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Tilstede:

Elise Hverven, Petter Tufte, Marie Lothe, Camilla Nyberg, Hans Edvard Hafskolt, Henrik
Løfaldli, Leif Arne Hatlem, Oskar Stadaas Sjøgren, Anna Knutsen, Stine Marie Hjetland, Maia
Elisabeth Sirnes, Anne Line Ferstad, Amalie Mevik, Petter Martin Skjeldrup, Eirik Hannestad,
Lene Lykke Erichsen.

Fraværende: Audun Ofte
Observatører STI: Jone Trovåg,
Møteleder:
Referent:

Elise Hverven
Berit Skive

SAKER:
10/15 Orientering v/FTV ene
 Det ble orientert fra ledermøte der SAKS var sentralt tema. Nytt navn er: fusjonsprosessen.
Hvordan skal fusjonsprosessen gå fremover, både på lang og kort sikt og ny fakultetsstruktur var
emner som ble diskutert og som vil være sentrale fremover. Skal arrangere allmøter på alle
instituttene i løpet av mars.
 Vært i SR-Siving der høring på kjønnspoeng var hovedtema. Se sak 11/15
11/15 Høring om kjønnspoeng
Elise og Petter orienterte om bakgrunnen for innføring av kjønnspoeng og hvordan dette har vært
tema i ulike høringsuttalelser. Det er enighet i FUS om at det er ønskelig å få fjernet kjønnspoengene.
Diskusjonen har i vesentlig grad gått på hvordan dette skal avvikles. Det ble åpnet for diskusjon og
spørsmål. Det kom flere innspill der det ble påpekt at det er viktig å bruke andre og kanskje mer
effektive virkemidler for å holde andelen med jenter oppe på studieretninger der jenteandelen er lav.
Dersom medlemmer har flere innspill sendes disse til Elise og Petter så raskt som mulig.
12/15 Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet.
Bygg: Bygg og miljøteknikk skal igjennom en internasjonal vurdering i mars. PTV'ene har blitt satt
til å finne studenter fra 4. eller 5. årskurs fra hver retning som skal intervjues av komiteen.
Det har vært høring om KOK i SPU. SPU's oppfatning var at det ikke er koking som er problemet,
men heller øvingsopplegg og veiledninger. Man måtte også presisere forskjellen på koking, og
plagiat på øvinger som er tellende for karakter.
PuP: Det er meldt fra om misnøye om karaktersettingen i høstemnet Fuzzy Front End, TMM4245
Karakterskalaen ble justert opp slik at kravet for karakterene økte betraktelig. Det stilles også
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spørsmål om det har blitt utdelt "ekstrapoeng" til de som hjalp til med rydding, vasking etc., etter
arbeid i lab, som har vært tellende for karakter.
PTVene skal se nærmere på saken for å finne ut hva som har vært tilfelle.
Design:ar hatt semesterets første KTV-møte. Deltatt på «allmøte» med dekanatet og instituttets
ansatte i dag. Planlegger SPU-møte førstkommende torsdag. Fått en tekst om ny PTV og kontortid
inn i linjeforeningsbladet The Sign.
Marin: Instituttet ansetter flere nye professorer. Vi har vært i to prøveforelesninger, og skal i fire til i
løpet av mars. Uklarheter rundt Indøk-Marin. Ingen vet helt hva som skjer. Følger det opp på neste
SPU-møte.
I&IKT: Det er blitt satt i gang en prosess for å gjenoppta arbeid med næringslivsringen, etter å ha
blitt satt på vent. Videre er det funnet ny KTV for andreklasse. TFY4106 har blitt veldig mye bedre
siden tidligere år.
13/15 Inn/utfest
Aktuelle datoer er 27.februar eller 6.mars. Elise sender ut en doodle på de aktuelle datoene
14/15 Eventuelt
 Problem der bedrift ikke ønsker å signere NTNU sin standardavtale for masterarbeid pga.
rettigheter.
 Viktig å skille mellom hva som skal meldes til e-vaktmester og hva som skal meldes inn i
avvikssystemet.
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