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REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 23.03.15 KL 14:15.
Tilstede:

Petter Tufte, Hans Edvard Hafskolt, Henrik Løfaldli, Oskar Stadaas Sjøgren, Stine Marie
Hjetland, Maia Elisabeth Sirnes, Anne Line Ferstad, Amalie Mevik, Audun Ofte, Petter Martin
Skjeldrup, Eirik Hannestad, Lene Lykke Erichsen.

Fraværende: Elise Hverven, Marie Lothe, Camilla Nyberg, Leif Arne Hatlem, Anna Knutsen
Observatør: Elise Landsem, STI
Møteleder:
Referent:

Petter Tufte
Berit Skive

SAKER:
21/15 Orientering v/FTV ene
Petter orienterte om tidsplanen for fusjonen og oppfordret alle til å holde seg oppdatert om
fusjonsprosessen på ntnu/fusjon. Videre orienterte han om at Elise hadde vært i styremøte. Mange
saker må avvente grunnet fusjonen. På møtet i UU var LAOS og innovativ utdanning aktuelle tema.
En pågående sak er studenter som retter øvinger og setter karakter. Petter skal i møte med dekan og
prodekan for utdanning over påske og ønsker derfor innspill. Saken ble diskutert. Alle som har
synspunktet sender dette på mail til Petter så raskt som mulig.
22/15 Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet
PuP: Vi har vært i møte med Martin Steinert og forhøt oss om justering av karakterskala og mulige
«ekstrapoeng» i faget TMM4245, Fuzzy Front End, ref sak 12/15. Grunnet for dårlig informasjon fra
NTNU til professor har det feilaktig blitt utdelt «ekstrapoeng», i den hensikt å motivere studentene til
økt engasjement i faget. Det har blitt gitt klar beskjed om at dette ikke er noe som skal skje, og
professor har sagt at dette ikke vil bli praktisert videre. Justeringen av skalaen hadde ingenting å si
for studentenes karakterer.
I&IKT: Dato satt for allmøte for studentene ved I&IKT til 14.04.15, og skal avholdes i sammenheng
med Hybridas generalforsamling.
Geo/real: Vi fortsetter å jobbe med studieprogrambrosjyren. Har satt allmøte til den 16. april fra 1415 i B22 og sendt ut invitasjon til alle studentene fra 1.-5. klasse.
STI: Mye av arbeidet går med til fusjonen. Skal delta på ombudskonferanse i Atlanta.
17/15 Stand
Kort oppsummering. Alle var jevnt over fornøyd med avviklingen av stand.
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23/15 Ringerunde ved Petter Martin
Petter Martin orienterte om ringerunde til alle som har IVT som 1.prioritet på søknad til høyere
utdanning. Skjema som benyttes fungerer ikke optimalt, og for å utnytte potensiale bedre er det avtalt
møte med fakultetet for å høre hva de ønsker de å oppnå med dette arbeidet. Ønsker innspill på hva
som kan tas opp.
24/15 Eventuelt
 Gruppe på Facebook med tema Matte 2 NTNU. Petter tar saken i UU.
 Innføring av digital eksamen fra 2019 – kort meningsutveksling
 Etter at innføring av begrunnelse for karakter har blitt elektronisk har mengden søknader økt, det
vurderes å iverksette tiltak.
 Det planlegges kurs og tilrettelegging for petroleumsstudenter avhengig av årets søkertall.
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