NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 02.03.15 KL 14:15.
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,

Fraværende: Audun Ofte, Lene Lykke Erichsen.
Møteleder:
Referent:

Elise Hverven
Berit Skive

SAKER:
15/15 Orientering v/FTV ene
 Det ble orientert fra ledermøte der hovedtema var fusjonsprosessen. Fusjonen trer i kraft 1.1.16.
Nåværende strategiplan revideres for de neste 2 årene i stedet for ny 5-årig plan pga.
fusjonsprosessen. Andre tema var fokus på økt fullføringsprosent, endringer i
studieprogramporteføljen, måltall for jenteandel og innovativ utdanning og IT.
 Vært i møte i utdanningskomiteen der også fusjonsprosessen var sentral.
 Førstkommende tirsdag er det synlighetsworkshop der alle FTVene ved NTNU deltar.
16/15 Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet
PuP: Avtalt møte med Prof. Martin Steinert angående fag der det var klager på vurderingsmetode.
Har vært i SPU-møte.
I&IKT: Det ser ut som det blir endret et fag i datastrengen i studieplanen, der Superdatamaskiner
skal byttes med TMR4160 Datametoder for Marinteknisk Anvendelse.
I&IKT scorer høyt på Studiebarometeret.
Det er jobbet godt med rekruttering.
Det ble diskutert kok, men lite enighet blant deltakerne.
Geo/tekn: - Har avholdt KTV møte for tekniske geofag. Det var en del saker som gikk på fagvalg,
hovedekskursjon og bedre informasjon. Dette er saker jeg vil ta videre til studieprogramutvalget og
instituttledelsen.
Geo/real: Har avholdt KTV-møte. Generelt var studentene fornøyde.
EMIL: Dårlig samsvar mellom øvingsopplegg og eksamen i faget TET4100, og dessuten tydelig lite
engasjert professor som avlyste spørretimen før eksamen. Referansegrupperapport tar også opp dette
problemet, og instituttet er informert om at det ser ut til at dette har gått ut over karakterfordelingen i
faget (strykprosenten har gått opp med 10% fra tidligere år, og snittet er betraktelig dårligere)
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13/15 Inn/utfest
Tidspunkt: torsdag 5.mars kl. 18.15 i studentrådets lokaler. Berit bestiller pizza og Elise tar andre
innkjøp.
17/15 Stand
Tidspunkt: 10. – 11.mars.
Tema: Blæste Allmøte. Eirik og Amalie tar ansvar for eventuell konkurranse.
18/15 Allmøter
Elise orienterte om Allmøte der dekan Ingvald Strømmen kommer og orienterer og veien videre i
fusjonsprosessen.
Det ble også påpekt viktigheten av å få avviklet allmøter og valg av ny PTV hos alle
studieprogrammene i god tid før eksamen.
19/15 Valg av vara FTV
Hans Edvard Hafskolt
20/15 Eventuelt
Stine Marie har et spørsmål på vegne av linjeforeningene som lurte på om hvordan man skal gå frem
når man ønsker å ta opp bruk av bonger og servering av alkohol med ledelsen på NTNU.
Alkohol kan serveres i lukkede selskap etter avtale med intern leietaker. Søknad skal sendes
Driftsavdelingen, Byggsikring.
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