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Tilstede: Oskar Stadaas Sjøgren, Henrik Løfaldli, Kristoffer Torbjørnsen, Leif Trønnes, Maia Elisabeth
Sirnes, Siri Eskeland, Adrian Salater Stålesen, Brit Comfort Hvinden, Simen Mildal, Harald Wie Bøe,
Stephanie Buadu,
Fraværende: Magnus Johannesen, Stine Marie Hjetland, Ellen Davies, Johan Christian Wigen Hjort, Emmi
Kristensen, Leif Trønnes
Møteleder: Oskar Stadaas Sjøgren
Referent: Berit Skive

SAKER:
1/16

Velkomst og introduksjonsrunde.
Gamle og nye medlemmer presenterte seg og Oskar kom med en del praktiske opplysninger.

2/16

Orientering v/FTV-ene
- Forventninger og mål for semesteret. Hvordan organiserer studentrådet seg best mulig?
Viktig at alle medlemmer tar ansvar for et best mulig studentråd.
- Ønske om at PTV-ene har større aktiv rolle i arbeidet med studentrådet. Det vil i dette
semesteret bli satt fokus på arbeidet i referansegruppene for å bedre dette arbeidet. Alle
PTV-ene skal avholde tre KTV-møter i semesteret og alle skal avvikle allmøter på sine
studieprogram. Alle fastsetter kontortid snarest og sender dette til Berit.
- Ønsker et nærmere samarbeid linjeforeningene.
- Oppdatering fusjon: 15. februar vedtar styret ved NTNU ny fakultetsstruktur. Etter dette
vil arbeidet med instituttstruktur settes i gang og det er viktig at studentrådet har en aktiv
rolle i dette arbeidet.
- Arbeidet med stand skal vektlegges. Velg stand-ansvarlige på neste studentrådsmøte

3/16

Runde rundt bordet:
Geo tekn: Har vært på to møter i SPU, et i SPR og et møte i Utvidet ledergruppe. For det meste har
de gjennomgått kvalitetsmeldinger og studieplaner og budsjett.
Geo petr: Tok opp en sak angående 2 studenter i 3 klasse petroleumsgeofag. De ønsker å få godkjent
TDT4102 som valgfag denne våren. Har støtte fra fagmiljøet men møter motstand fra fakultetet.
Bygg: - Har snakket med studenter som har tatt emnet TBA 4123 - BM1 Bygningsmaterialer. De
mente det var litt dårlig informasjon i henhold til poenggivning ved multiple choice eksamen samt
generell informasjon. Skal ta en ordentlig samtale med studentene neste uke, og samt ta det opp på
førstkommende SPU-møte. Emnet var litt spesielt i år ved at det ble undervist for både 1. og 2.
klasse.
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I&IKT: På forrige SPU-møte kom spørsmålet om man skulle gå over til ITGK med Python eller
holde på MatLab, da kom man frem til at så lenge MatLab fremdeles var dypt integrert i mange fags
øvingsopplegg ville ulempene ved et bytte blitt for store.
I kvalitetsmeldingen som ble sendt inn før jul tok vi opp den største trusselen mot studieprogrammet,
som er mangelen på en felles samlingsarena for studenter ved studieprogrammet, da man ikke har
noen tilhørighet til et vertsinstitutt på samme måte som de fleste andre studieprogram.
Hovedprofilen geomatikk må nå forholde seg til at det eksisterer en studieretning på Gjøvik som går
under samme navn, men som har et svært forskjellig grunnlag for nivået på undervisningen.
Studieprogrammet så det derfor vanskelig å kunne muliggjøre et opptak i fjerde årskurs for disse.
Det etterspurte «roadmap-et» for prosjektoppgaver ville bli vanskelig å gjennomøre dersom alle
institutt skulle ha lik frist, men det skulle ordnes med informasjon til alle, slik at ingen går uten å får
høre noe.
Design: På Industriell design har vi hatt kontortid, godkjent instituttets innspill til ny
fakultetsstruktur, og fått notis inn i linjeforeningsavis og månedsmail.
Vi har satt kontortid til fredager 11-13.
PuP: TMM4155 PUMA8 og TMM4205 Tribologi kolliderer på timeplanen, selv om disse fra
NTNU´s hold skal være planlagt slik at det skal gå an å kunne ta to fag. Et knippe studenter er
rammet av dette, hvilket er veldig uheldig og vi PTVer på PuP jobber med saken, selv om det ikke
later til at noen kan gjøre noe med saken.
Eventuelt
Berit skal gjennom dette semesteret ha samtale med alle PTV om deres rolle. Startet dette arbeidet så
raskt alle har satt kontortid.
Ønske om orientering om den nye studieforskriften. Berit tar kontakt med Studentservice.
Møtet hevet kl 15.30
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