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Tilstede: Petter Tufte, Oskar Stadaas Sjøgren, Hans Edvard Hafskolt, Henrik Løfaldli, Kristoffer
Torbjørnsen, Amalie Mevik, Maia Elisabeth Sirnes, Siri Eskeland, Adrian Salater Stålesen, Leif Arne
Hatlem, Audun Ofte, Brit Comfort Hvinden, Simen Mildal, Ellen Davies,
Fraværende: Stine Marie Hjetland, Lene Lykke Erichsen, Leif Trønnes
Fra STI: Yngve Hereide
Møteleder: Petter Tufte
Referent: Berit Skive
SAKER:
55/15 Orientering fra FTV-ene.
Det har vært avviklet valg til styret ved NTNU. Kim Allgot og Ingvild Sørlie ble valgt inn som
studentrepresentanter. FTV-ene planlegger å invitere dem til studentrådsmøte.
Det pågår forhandlinger om den nye studieforskriften. Punktet om permisjon er fjernet, det samme er
punktet om studierett, som i stedet blir endret slik at en student kan bruke 50% tillegg til normert tid.
3-gangersregelen står foreløpig. Studieforskriften skal opp i dekanmøte der de skal komme med
innspill til rektoratet. Petter og Oskar har vært i møte med Dekan Ingvald Strømmen og orientert han
om situasjonen. De har oppfordret de andre FTV-ene å orientere sine dekaner. Dekanmøte er satt til
10.november. Studieforskriften skal styrebehandles 24. november og gjelder fra 1.1.16.
Petter og Oskar har de vært i FTV-forum der de dette semesteret arbeider med standardisering av
kontakter og stillingsbeskrivelser for FTV-er og PT-er.
I tillegg har de også vært i ledermøte. Utkast til ny fakultetsstruktur ble gjennomgått og det ble lagt
frem utkast til to alternativ; smal eller bred fakultetsstruktur. Handlingsplanen for IVT 2016 ble også
gjennomgått.
De har også svart på en høring angående Kopinor. Det er fremmet forslag om alle studenter fra
1.1.16 skal betale Kopinoravgift på kr. 186,- pr. semester. Høgskolene som NTNU skal fusjonere
med har Kopinoravgift allerede.
56/15 Høring – Studentenes krav til praksisstudier ved nye NTNU
Petter orienterte kort om høringen og Yngve orienterte om bakgrunnen for høringen.
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57/15 Runde rundt bordet:
I&IKT:
Førsteklasse var misfornøyde med øvingsopplegget i Matte 1. Øvingsforeleseren i Algoritmer og
Datastrukturer holder ikke mål, men referansegruppa får se på det da det ikke er under vårt fakultet.
FTVene skal følge opp dette.
Femteklasse skulle ønske det var en slags «roadmap» for master og prosjektoppgaver, da
informasjonen kommer ut til forskjellig tidspunkt på de forskjellige instituttene, som betyr at det kan
oppstå forvirring da enkelte allerede kan ha kommet i gang, mens andre enda ikke har mottatt den
initielle informasjonen. Skal ta de videre til SPU, for å se om de er mulig å danne en felles ordning
på tvers av instituttene.
Geo/tekn/petr: profilert allmøte på samtlige facebookgrupper, og hatt KTV møte hvor det essensen
var lite informasjon, særlig om prosjektoppgave og masteroppgave og det tar lang tid å få svar fra
studeveileder Ann-Helen. Begge deler skal taes opp på neste SPU.
Marin: Skal ha stand på onsdag (28. Okt) med vafler og tavle med positive/negative ting om studiet.
Har startet å undersøke muligheten for å trykke opp kompendier selv gjennom NTNU trykk. Fått
informasjon fra Audun
Design: På industriell design har vi hatt kontortid og lagd lykkehjul til standVi er i dialog med
Morten Kvamme, som har kontroll på det bygningstekniske på huset, om de lave temperaturene. Han
skal ta forespørselen vår om ekstra ovner i klasserommene videre. Det har imidlertid blitt to grader
varmere i snitt, og vi har fått færre klager de siste ukene. Vi har også kalt inn til allmøte på mail og
facebook, og hengt opp plakater.
Bygg: SPU møte 27. oktober.
Laget brukerundersøkelse på google docs, angående K-emne for byggstudenter.
Skal få opp org.kart for IVT med bilder av KTV-er for bygg så fort som mulig.
58/15 Eventuelt
- Minner om at alle må avvikle allmøter og valg til ny PTV.
- Forslag til premier på stand: middag på SiT, kaker, kalkulator og IVT-kopper.
Møtet hevet kl 15:30
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