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FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 17.08.15 KL 14:15.

Tilstede: Petter Tufte, Oskar Stadaas Sjøgren, Hans Edvard Hafskolt, Henrik Løfaldli, Simen Mildal, Ellen
Davies, Siri Eskeland, Kristoffer Torbjørnsen, Leif Trønnes, Maia Elisabeth Sirnes,
Fraværende: Stine Marie Hjetland, Lene Lykke Erichsen, Adrian Salater Stålesen, Amalie Mevik
Leif Arne Hatlem, Audun Ofte, Brit Comfort Hvinden
Observatør: Jone Trovåg, STI,
Kim Allgot og Åsmund Hugo, SR-Siving.
Møteleder: Petter Tufte
Referent: Berit Skive

SAKER:
34/15 Presentasjon av nye medlemmer
Petter ønsket velkommen til nytt semester, før alle medlemmer presenterte seg.
35/15 Orientering fra FTV-ene.
Høring om ny faglig plattform: Jone orienterte kort om de ulike prosessene.
SR-siving: Kim orienterte om FUS og deres rolle. Aktuelle saker er faglig organisering, ny felles
studieforskrift, opptaket til siving og fakultetsstruktur.
36/15 Runde rundt bordet
Se sak 37/15.
37/15 Eksamensperioden og ringerunden
I&IKT
 Ringerunden gikk veldig bra, og skjema vi fikk utdelt på forhånd fungerte svært bra.
 Et av valgfagene for 3.klasse krasjer både med fakultetets time og med et annet fag. Faget det
gjelder er TPK4165 ERP og PLM systemer.
Tekn geofag:
 Ringerunde etter skjema fra Ann-Helene Kirknes gikk bra, og alle gav tilbakemelding på at det
var nyttig.
 Det har ikke kommet inn noen tilbakemeldinger på eksamensperioden.
Bygg:
Vei, transport og geomatikk retningen (VTG). Høst semesteret for 3.klasse.
TBA4203 Vegplanlegging
Eksamen: 1. Desember
TGB4185 Ingeniørgeologi Grunnkurs
Eksamen: 2. Desember
Postadresse:
Sentralbygg II, Gløshaugen
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Sentralbygg II, 2. etg.
(over Sit storkiosk)

Org.nr: 993 077 895
Telefon: 735 95496
E-post: ivt@studentradet.no

TBA4240 Geografisk Informasjonsbehandling grunnkurs 1

Eksamen: 3. Desmeber

Tre av valgfagene som Vei, Transport og Geomatikk har i 3.klasse semesteret HØST2015. At de er
så tett lagt opp til hverandre er uheldig med tanke på at VTG er en av de mindre populære retningen
som blir valgt før første semesteret i 3.klasse. Det er ikke uvanlig at flere velger fag med hensyn på
eksamensdatoer og denne kombinasjonen her er da skremmende og kan føre til at flere velger en
annen retning. Det hadde vært ønskelig å få mer spredning i eksamenen. Faget de må ha er
TMA4122 Matematikk 4M som har eksamen 10. Desember noe som passer ypperlig.
Et lite problem som oppsto i semesteret VÅR2015 var at fagene TEP4245 Klimateknikk og
TBA4165 Bygningsteknikk hadde eksamen samme dato. Dette er fag som gir bygningsteknikere
innsikt i ventilasjon og ventilasjonsteknikere innsikt i bygninger. Dette gjelder retningen Bygg og
Anlegg, som er en forholdvis populær retning. TEP4245 var valgt som ingeniør emne fra annet
studieprogram.
Marin:
 Rekrutteringsgruppen til Marin tar seg av ringerunden. Får veldig gode tilbakemeldinger på
tilbudet. Vil gjerne se skjemaet som brukes.
 Marin Teknikk Grunnlag faget er blitt flyttet fra Tyholt til Moholt. Dette er veldig synd for
samholdet på marin.
 10 av studieplassene er gått til Indøk-Marin.
 Er kommet inn noen klager på kompendiene til marinfagene.
 Det var ikke blitt laget konteeksamen i faget Simuleringsbasert Design. Studentene møtte opp og
fikk beskjed om at de måtte komme tilbake dagen etter for å ta eksamen.
Design:
 Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger på eksamensperiode enda.
 Ringerunden gikk fint, vi hadde rundt 120 navn fordelt likt på PTVer Stine og Maia, i tillegg til
Henrikke på 5. trinn. Uten å ha lagt sammen nøyaktig fikk vi nok samtaler med 60-70 % av
søkerne. Dette var første gang for oss, og vi synes de nye skjemaene fungerte bra. Vi samlet
infoen inn i excelark.
 Det er tatt opp flere enn normalt i første klasse i år, dette må vi følge opp. Man har foretatt et
bytte av tegnesal fra det som har vært vanlig for å få plass til alle i samme rom.
38/15 Seminar Selbu
Petter orienterte om seminaret så langt. Arbeidsgruppa som skal legge program, både faglig og
sosialt har sitt første møte neste uke.
39/15 Eventuelt
 Kontortid for FTV-ene: onsdager fra 10-12.
 Vaffeltid: fredager 12-14.
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