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Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 14.09.15 KL 14:15.

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

SAKER:
43/15 Orientering fra FTV-ene.
Petter og Oskar har deltatt i ledermøte der fokus også på dette møte var fusjonsarbeidet. Sentralt nå
er høringen om faglig organisering. Skal i nytt ledermøte onsdag denne uka.
Fakultetet har sett på hvilke prosjektgrupper som har vært mest vellykket det siste året, og evaluert
på hvorfor disse har lyktes.
Oskar har vært i møte om toppundervisning. Det ønskes innspill til hva studentene tenker om
læringsmål. Det er viktig å fokusere på hvordan studentene vurderes og at undervisningen er
innovativ.
Det har vært ønske om en orientering om Pedagogisk komitè. Skal bestå av minst tre personer,
hvorav det skal være minst en studentrepresentant og begge kjønn skal være representert.
Studentrepresentanten er valgt etter innstilling fra studentorganet ved fakultetet.
Studentrepresentanten skal delta i intervju av de mest aktuelle kandidatene, og avdekke personlig
egnethet, motivasjon og utviklingspotensiale.
Basert på intervju og prøveforelesning skal det i etterkant lages en totalvurdering av kandidatene.
Prøveforelesningen er offentlig. Fagnivå, tema og situasjon for forelesningen er satt på forhånd.

44/15 Runde rundt bordet:
Marin: - Nye KTV-er blir valgt på fredag denne uka. Vi skal prøve å få til SPU-møte så snart som
mulig
I&IKT: Fått innkallelse til SPU-møte, denne uka.
EMIL: Er i gang med å få tak i en ny KTV for førsteklasse. Skal prøve å holde valg i løpet av neste
uke. Har ikke hørt noe om SPU møte.
PuP: Vi hadde jobbet litt mer med leseplass-saken, og kommet til en foreløpig konklusjon der, det
er tilsynelatende mer enn nok plasser. Tar dette videre med studentene.
Postadresse:
Gamle fysikk
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Gamle fysikk, 2. etg.

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

38/15 Seminar Selbu
Petter og Oskar har gått gjennom evalueringene fra seminaret i Selbu. Tilbakemeldingene er veldig
gode. Kommet ønske om seminar også i vårsemesteret.

45/15 Eventuelt
Berit orienterte om Homans legat som har søknadsfrist 1.oktober.
Møtet hevet kl 14:50
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