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Tilstede: Petter Tufte, Oskar Stadaas Sjøgren, Hans Edvard Hafskolt, Henrik Løfaldli, Simen Mildal, Ellen
Davies, Kristoffer Torbjørnsen, Leif Trønnes, Maia Elisabeth Sirnes, Lene Lykke Erichsen, Adrian Salater
Stålesen, Amalie Mevik, Leif Arne Hatlem, Audun Ofte, Brit Comfort Hvinden
Fraværende: Stine Marie Hjetland, Siri Eskeland
Møteleder: Petter Tufte
Referent: Berit Skive

SAKER:
40/15 Orientering fra FTV-ene.
Saker som kom opp på forrige studentrådsmøte:
 Vært i møte vedrørende 1.klasse Marin som er flyttet til Moholt grunnet overbooking. Prøver å
finne ordning slik at 1.klasse er tilbake på Moholt på vårsemesteret. Viktig å ha dialog med
studieprogramleder. Følg opp.
 Det er også tatt opp med Marin at foreleser uteble fra eksamen.
 Tatt opp eksamensdatoer for høsten på Bygg der det er satt opp eksamen 1., 2. og 3.desember og
vil ramme alle retningene ved Bygg. Instituttleder og studieprogramleder tar dette på alvor og
lover å ta dette opp og få det bedre koordinert. Følg opp.
 Ved I&IKT er det lagt forelesning i fakultetets time.
Det er obligatoriske og valgfrie emner som krasjer på timeplanen. Henrik oversender til Petter
hvilke emner dette gjelder som skal ta opp saken.
Petter og Oskar har vært i ledermøte der hovedtema var modellene for ny fakultetsstruktur. Teamet
ble grundig diskutert og det kom flere interessante innspill. Det vil komme en høring i november og
den er planlagt besluttet i januar 2016. De har vært i UK der utkast til ny studieforskrift ble diskutert
med spesielt fokus på endringene av studierett og kont. Det ble orientert om årets søkertall der tallene
er ganske stabil med unntak av marin og Petroleum som har markant nedgang.
Kontortid meldes inn til Berit så raskt som mulig.
41/15 Runde rundt bordet:
Bygg:
 Skaffet to nye KTV for 1. klasse MTBYGG.
 SPU-møtene er ikke holdt iht. møteplan satt før sommeren pga. sykdom.
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Marin: - Prosjektoppgaven på Marin utgjør bare 7.5stp selv om arbeidsmengden tilsvarer andre siv.ing linjer
der prosjektoppgaven gir 15stp.
-Studieveileder føles utilgjengelig for 3-5. klasse Marinstudenter, ønsker kontortid på Tyholt.
-Indøk Marin fikk 15 studieplasser selv om det står i avtalen at det bare skal være 10.
-Faget Marin Grunnlag TMR4105 ble lovet undervisning på tirsdag, men endte opp med fredag,
uheldig da det er prosjekt til kl. 18. Dette pga. overkjørt av matematisk institutt.
PuP: Hatt en sak om manglende lesesalplasser for studenter som skriver oppgave på
vannkraftlaboratoriet, for EPT. Der er vi i dialog med ansvarlig for lesesalen her.
Snakket med studieprogrammet om å ha en fakultetets time, der vi bl.a. kunne presentere litt om
organisasjonsstrukturen på NTNU, tillitsvalgtordningen og velge KTV.
EMIL: Studenter på masternivå (4. og 5.kl) på EPT er misfornøyd med at det ikke er faste
lesesalplasser. Det opereres for tiden med clean desk prinsipp. Tar opp dette med instituttet neste
gang de tar opp Arealforvaltning og økonomi.
I&IKT: Studentene med hovedprofilen Marin & IKT har et problem med at «Tyholt-dagen» deres
krasjer med forelesninger i begge datafagene man kan velge som semesterets IKT-fag
Design: Vi har hatt kontortid og satt frist for valg av ny KTV til alle klassetrinn. Planlegger å gå
innom 1. klasse og informere om KTV-stillinga og hva vi gjør som PTVer.
38/15 Seminar Selbu
Det vil bli sendt ut detaljer program og praktisk informasjon en av de nærmeste dagene.
39/15 Eventuelt
Ingen innmeldte saker
Møtet hevet kl 15:15
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