NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 27.04.15 KL 14:15.

Tilstede:

Elise Hverven, Petter Tufte, Hans Edvard Hafskolt, Henrik Løfaldli, Leif Arne Hatlem,
Oskar Stadaas Sjøgren, Maia Elisabeth Sirnes, Audun Ofte, Petter Martin Skjeldrup, Camilla
Nyberg, Anna Knutsen

Fraværende: Anne Line Ferstad, Amalie Mevik, Marie Lothe, Lene Lykke Erichsen, Eirik Hannestad,
Stine Marie Hjetland
Observatør: Yngve Hereide, STI
Møteleder:
Referent:

Elise Hverven
Berit Skive

SAKER:
28/15 Orientering v/FTV ene
 Petter refererte fra møte i utdanningskomiteen der det ble redegjort for årets søkertall. Videre
diskuterte de studieprogramporteføljen, der en ser på mulighet for å slå sammen studieprogram.
FUS har sendt brev til Kunnskapsdepartementet for å få en avklaring på om en, ved å slå sammen
nasjonale og internasjonale masterprogram, kan benytte sivilingeniørtittelen. Det ble også
orientert om fusjonen. Det er opprettet mange arbeidsgrupper. Dekan Ingvald Strømmen sitter i
arbeidsgruppen som skal se på ny fakultetsstruktur ved NTNU og Kim Allgot som er FUSrepresentant sitter i teknologiarbeidsgruppen.


Det har vært ledergruppemøte der også årets opptakstall var tema. Noen program har gått litt opp
mens andre, spesielt petroleum har hatt sterkere nedgang enn forventet. Ulike tiltak vil bli
iverksatt, både på kort og lang sikt.



Hatt nytt synlighetsworkshop der det ble arbeidet videre med logokonkurransen og felles nettside
for alle studentrådene ved NTNU.

29/15 Nytt fra Studieprogrammene, runde rundt bordet
STI: Arbeider mye med fusjonsprosessen. Kommet høring fra departementet angående
sensurordningen. Det ble videre orientert om prosjektet NTNU VI som er et studentprosjekt for alle
tillitsvalgte ved de fusjonerte institusjonene, der de skal komme med innspill til fusjonsprosessen.
Prosjektet vil gå over en uke i sommer.
30/15 Utkast referanserapport
Elise orienterte og gikk gjennom ny utkast til referanserapport. Kort meningsutveksling.
Postadresse:
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31/15 Logokonkurranse
Petter la frem de tre utkastene som FTV-ene hadde stemt over på siste synlighetsworkshop.
Utkastene er også sendt HIG, HiÅ og HIST. Studentrådet ble bedt om å rangere utkastene. Flere
innspill kom fra medlemmene.
32/15 Søkertall IVT
-Tiltak
-Videokonkurranse
Etter forslag fra FTV-ene på siste ledermøte ble ett av tiltakene å utlyse en videokonkurranse til bruk
i ulike sosiale medier. Petter og Elise er ansvarlig for konkurransen og vil foregå i tidsrommet 1.5 –
18.5.2015.
33/15 Eventuelt
 Sjekklise for ringerunde til søkere som har IVT som 1.prioritet. Petter Martin orienterte
om den nye sjekklisten
 Orintering om flytting til Gamle fysikk som vil skje i juni.

Møtet hevet kl 16:00
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