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

SAKER:
51/15 Orientering fra FTV-ene.
Petter og Oskar har vært på møte i utdanningskomitéen. Der fikk de presentert planene for digital
eksamen ved NTNU. I dette ligger at alt fra øvinger og frem til sensur skal digitaliseres. Så langt
inkluderer ikke dette regnefag. Piloten som inkluderer 3000 studenter skal avvikles inneværende
semester.
52/15 Runde rundt bordet:
I&IKT: - Vi skal prøve å få inn en ny leder for næringslivsringen, da den forhenværende er lite tilgjengelig.
- Vi har funnet svaret på hvorfor det er slike krasj i timeplanen hos flere, men det er ingen god løsning på
hvordan det løser problemene. Derfor vurdere men å gjøre fagvalg litt åpnere slik at man ikke blir tvunget til
å velge mellom to onder.
Geo/tekn/petr:
-Doodlet stand
-Søkt om standplass
-Skal ha KTV- møte mot slutten av uka
PuP: Har siden sist hatt en gjennomgang av informasjonstilgjengeligheten om fag, da vi mistenkte at den
ikke var god nok. Det viste seg at alt var tilgjengelig, og at den er forholdsvis lett tilgjengelig. Vi gjør ikke
noe mer med denne saken.
Bygg:


Hatt KTV møte
o Lite klager fra 3-5 årstrinn
o 1-2 har problem med BM1 som det tar sammen. 1. mener dette er for vanskelig og dette blir
ekstra belyst da 2. tar det lett på deler av pensum i forhold (grunnet bakgrunnskunnskap som
mekanikk)
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1. Synest de har en veldig stor arbeidsmengde med BM1 Bygningsmaterialer, Matte 1, Kjemi
og IT-GK.
 Dette fører til at man ikke har tid til å mestre alle fagene som t.d. matte
Vært i SPU møte
o Tok opp saken med BM1, studieprogramleder tar dette videre
o Ellers ikke noen saker som berører studentrådet.

Design:




Vi har hatt kontortid, og fått inn infonotis i linjeforeningsavisa om hva vi gjør som PTVer.
Vi hadde SPU-møte onsdag 30. september, hvor vi blant annet tok opp kalde klasserom og saken om
tilsetting av studasser.
Vi har også hatt problemer med at enkelte i instituttledelsen lett setter seg i forsvarsposisjon når vi
tar opp problemer. Hvordan takler man best mulig dette?

Geo real – fra PTV1
Misnøye rundt liste over valgbare fag og perspektivemner. Lisen mangler fag som er svært relevante. Ex.
kan ikke velge anleggsteknikk når man går miljø- og geoteknologi, men det kan man om man går
berggrunn- og ressurs. Studentene ønsker også mulighet til å ta TGB4265 – Strukturgeologi VK da dette er
relevant, men det er ikke på listen. Det er kun TGB4150 - Strukturgeologi GK som er krav, noe 3.
Klassingene har.
I TPG4120 – Mineral-, ingeniør- og miljøgeofysikk er det studass som retter og gir karakter på øvinger.
Disse teller 25 %. Professor Jan Steinar Rønning tar stikkprøver og sjekker at alt er okei.
Misnøye i faget TGB4215 – GIS for mineralressursforvaltning. Pensum ble lagt ut 12. Oktober 2015, med
eksamen under tre uker senere. Studentene ønsker at det skal blir gitt mer informasjon om faget generelt
tidligere. Ex. at det er en intensiv periode før ekskursjon til Røros som hindrer dem i å gå i andre
forelesninger, pensum og hvordan de skal vurderes. På emnesiden står det arbeider 100/100, men denne må
deles opp da det er to obligatoriske vurderingssituasjoner (40% fremføring etter Røros, 60 % obligatorisk
øving i auditorium) for å bestå. Denne fremføringen får de fleste B på, noe det også stilles spørsmål ved.
Studass underviser og studentene har ikke sett verken emneansvarlig Erik Stabell Ludvigsen eller faglærer
Steinar Løve Ellefmo på flere uker. Studass er flink til å undervise så ikke egentlig et problem, men litt
merkelig opplegg. Øvinger i ArcGIS (dataprogram), mens eksamen skal være for hånd. Den skal også være
delvis lik som tekniske geofag sin eksamen som de delvis deler faget med (de har TGB4216). Da tekniske
geofag og geologi realfag er relativt like studier lurer man også på hvorfor faget har blitt delt opp slik at
geologi realfag ikke være noe geostatistikk (Ex. KRIGING) og tekniske geofag ikke lærer ArcGIS.
Det var uklart for 3. Klassinger hvilke karakterer som gjelder for opptak til master. Dette må stå under ”Søk
opptak” på siden til geologi master NTNU. Fikk til slutt vite at det er alle emner innen geologi + de fire
beste valgbare emnene innen geologi. Det er også misnøye med at det ikke stilles høyere krav til de som
kommer fra andre universiteter/høgskoler. Reglene sier at de kun trenger 80/180 poeng fra fag som er på
planen til geologi bachelor på NTNU om de kommer utenfra.
Geo real – fra PTV2
 Eksamen i TGB4265 strukturgeologi VK og TGB4115 mineralforekomst geologi foregår samme
dag (høstsemester, 15.des). I det første semesteret på geologi master velger man fire fag sammen
med veileder. For svært mange er disse to fagene veldig relevante og det er derfor veldig dumt at
eksamensdatoene kolliderer. I tillegg kolliderer forelesninger i fagene.
 TGB4160 Petroleumsgeologi og TGB4185 Ingeniørgeologi, grunnkurs har eksamensdatoer
henholdsvis 1. og 2. desember. Studentene på geologi bachelor med retningen "Berggrunns- og
ressursgeologi" må velge mellom et av disse fagene det 5. semesteret. For mange er det ønskelig å ta
begge og det er derfor uheldig at eksamensdatoene ligger så nærme hverandre.
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Studenter på bachelor 3.år geologi som i år søkte på valgbart emne TGB4265 strukturgeologi
VK fikk først melding om at de ikke hadde fått plass i faget. Rundt september fikk disse vite at det
var ledige plasser i faget likevel. Dette kan ha noe å gjøre med at geologi master-studentene i
utgangspunktet er gitt plass i faget, men som de kanskje senere gir bort. Når den tid er kommet er
allerede undervisningen godt i gang og disse studentene kan derfor lett henge bakpå. Bachelorstudentene ønsker å ha strukturgeologi VK som obligatorisk fag slik at disse misforståelsene ikke
oppstår.



Geologi bachelor + master-studenter sliter med å reise på utveksling et helt år. Årsaken er visstnok at
det ikke er mulig å få erstattet og godkjent fagene i utlandet med de obligatoriske på NTNU. De som
ikke havner på Svalbard (retning Arktisk geologi) et helt år har også lyst til å reise utenlands.
Studentene synes det er rart at de som går retningen berggrunns- og ressursgeologi eller miljøog geoteknologi i tredje klasse ikke får et helt utvekslingsår mtp at det bare er to obligatoriske
fag i høst-semesteret og ett obligatorisk i vår-semesteret. Det hadde vært fint om det blir lettere å
erstatte NTNU sine fag med fag utenlands slik at man i dette tilfellet kan ta et helt år utveksling.



Master-elever synes det er vanskelig å ordne det rent praktiske vedrørende master-oppgave. I
dag må studentene bruke mye tid til snakking med aktuelle veiledere for å få innblikk, kontroll og
til slutt bestemme oppgave. Til sammenligning med noen andre læresteder er dette veldig tungvint.
Studentene ønsker mer info siste året på bachelor så en får planlagt løpet, spesielt for å komme i
gang med feltarbeid sommeren før påbegynnelse master. I dag Et veldig utfyllende dokument på
internett med oversikt over hvilke veiledere som finnes, både på NTNU og i bedrifter, hvilke type
oppgaver de er interesserte i, kontaktinformasjon og annen praktisk informasjon er nok. Studentene
tror dette ville gjort jobben mye enklere for veiledere, studenter på NTNU og ikke minst bachelorstudenter fra andre institusjoner, istedenfor at studentene løper rundt på jakt etter en oppgave ved
semester-start.

53/15 Organisasjonskart
Petter og Oskar ønsker å få laget et organisasjonskart for tillitsvalgte ved IVT. Det er ønskelig at
dette skal også skal innbefatte KTVer. Det vil bli PTVene som har ansvar for å få organisert dette på
sine studieprogram. Fotografering av alle medlemmer i studentrådet blir i dag umiddelbart etter
studentrådsmøtet.
48/15 Kandidater Allmøte SR-IVT
Oskar orienterte. Alle medlemmene må aktivt oppfordre sine medstudenter til selv å stille, eller
foreslå andre til å stille som kandidat til ny FTV. Det oppfordres til å invitere aktuelle kandidater hit
studentrådets lokaler til en uformell samtale.
49/15 Stand
Foreslåtte tema så langt: valg av ny FTV, lykkehjul, kaker.
Vaktlista er laget.. De som ikke til å har satt seg opp må gjøre dette så raskt som mulig.
54/15 Eventuelt
Ingen innkomne saker.
Møtet hevet kl 15.35

Petter Tufte
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