NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 09.11.15 KL 14:15.

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, Ellen Davies.
Observatør: Maria Honerød, (STI), Kim Allgot og Ingvild Sørlie (nye studentrepresentanter i NTNU-styret
og Magnus Johannesen (ny FTV).
Møteleder: Petter Tufte
Referent: Berit Skive

SAKER:
59/15 Orientering fra FTV-ene.
Petter og Oskar har vært i ledermøte og UK. På begge møtene var fusjon og faglig organisering tema.
I tillegg ble det orientering om at kjønnspoeng er vurdert fjernet ved seks studieprogram (Bygg,
Emil, Tek.Geo., Petroleum, Nano og Indøk). Det avventes svar fra Kunnskapsdepartementet.
Petter orienterte om forslagene som er lagt frem fra gruppen for faglig organisering. Det er lagt frem
to hovedforslag, en smal og en bred fakultetsstruktur, som begge har to alternativ. Det ble åpnet for
spørsmål. Kort meningsutveksling.
60/15 Introduksjon av styrerepresentanter
De nye studentrepresentantene til NTNU-styret Kim Allgot og Ingvild Sørlie presenterte seg. I tillegg
ble ny FTV Magnus Johannesen presentert.
61/15 Oppsummering av stand og allmøte.
- Dårlig planlegging og gjennomføring.
- Ideen bak kaffe og kake etter å ha besvart spørsmål fungerte ikke.
- For dårlig ide bak lykkehjulet.
- Standen på Marin fungerte veldig bra.
62/15 Runde rundt bordet:
I&IKT: Vi har avholdt allmøte og fått valgt en ny PTV til å ta over for Hans Edvard.
Videre er vi blitt kalt inn til Studieprogramrådsmøte, med eksterne deltakere fra industrien og andre
fakultet, den 23. november.
Design: Vi har kalt inn til KTVmøte, og har et par saker å ta videre blant annet åpningstid av
verkstedet. Vi har samlet bilder til organisasjonskartet, og skal ha nett-valg i løpet av de neste to
ukene.
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Marin: Allmøte 20.11.15
-Vært i SPUmøte, til neste møte skal vi forberede sak om prosjektoppgave på 15stp.
-Spre mer informasjon til studentene om vårt arbeid.
-Valg blir til våren
Bygg: SPU-møte der det ble tatt opp 2-årig master og deres studieløp. Innkalling til allmøte skal
sendes ut i løpet av kort tid. Skal legge inn bilder av KTV i organisasjonskartet. Fått inn noen klager
på bruk av dataprogrammer i noen fag.
Geo/real: Vi har vært i møte med Ann-Helen da det har kommet negative tilbakemeldinger på
informasjon om studieretningsvalg samt masteroppgave, vært usikkerhet rundt hvilke fag som teller
for snitt for opptak til master geologi ol. Har funnet ut av noe av det. Hvilke fag som gjelder er
fortsatt litt usikkert. Skal sette tid for allmøte, ordne plakat med bilder av KTVene samt følge opp
TGB4215 GIS for mineralressursforvaltning på kontortid på torsdag.
Geo petr/tekn: Har vært på møte med Ann-Helen Kirknes (rådgiver) og tatt opp et par saker som
kom opp på KTV-møte for noen uker siden, for tekniske geofag gikk det hovedsakelig på at
studentene syntes det er vanskelig å finne informasjon om masteroppgaven, samt prosjektoppgaven.
Det er også møte i Studieprogramrådet senere i dag.
54/15 Eventuelt
Maria orienterte om en sak fra Studenttinget angående holdningsproblemer til en del ansatte overfor
studenter. Maria ønsker at de som selv har opplevd dette, eller hørt om konkrete tilfeller, om å ta
kontakt med Maria
Møtet hevet kl 15.30
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