NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 1.2.16 KL 14:15.

Tilstede: Oskar Stadaas Sjøgren, Magnus Johannesen, Henrik Løfaldli, Stephanie Buadu,
Kristoffer Torbjørnsen, Emmi Kristensen, Leif Trønnes, Lars Tollefsrud, Maia Elisabeth Sirnes, Stine Marie
Hjetland, Siri Eskeland, Harald Wie Bøe, Adrian Salater Stålesen, Johan Christian Wigen Hjort, Simen
Mildal, Ellen Davies,
Fraværende: Britt Comfort Hvinden
STI: Fafonest Stein Olav Ramslo
SR-Siving: Åsmund Hugo Pedersen og Petter Tufte

Møteleder: Oskar Stadaas Sjøgren
Referent: Berit Skive
SAKER:
Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik var invitert til studentrådet for å orientere om den ny studieforskriften
ved NTNU, Hun startet med en gjennomgang av de største endringene, hvilke overgangsordninger som
gjelder og i hvilke tilfeller benyttes gammel studieforskrift fremfor ny studieforskrift. Det kom mange
interessante spørsmål og problemstillinger som Anne Marie Snekvik tar med seg i det videre arbeidet.
Dersom det kommer opp flere spørsmål eller problemstillinger angående den nye studieforskriften sendes
disse til Berit som har tar det videre med Anne Marie Snekvik.
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Orientering v/FTV-ene
Deltatt i ledermøte der organisering av institutter vil ha stort fokus når fakultetsstrukturen er vedtatt i
styret 15.februar. Det vil komme høringer der det er viktig at alle PTV-er setter seg inn i dette
arbeidet og tar dette opp på KTV-møter på sine studieprogram.
Vært i formøte til dialogmøte i regi av Studentservice. Studentservice orienterte om sitt tilbud og
ønsker tilbakemelding fra studentrådene på hva som er bra og hva som kan forbedres i sitt tilbud.
Stand: Det er planlagt felles stand med alle studentrådene på Gløshaugen i uke 14. Standansvarlig for
SR-IVT: Kristoffer og Emmi.
Alle PTV må få laget presentasjon med bilder og kontaktinformasjonog henge opp slik at studenter
kan ta kontakt med sine tillitsvalgte.
Inn/ut-fest: ansvarlig er Oskar og Magnus.
Dekan Ingvald Strømmen kommer og deltar på studentrådsmøte 7. mars.
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Runde rundt bordet:

Postadresse:
Gamle fysikk
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Gamle fysikk, 2. etg.

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

Bygg: - Har hatt KTV-møte tirsdag 26. januar, der vi snakket om BM1 som 1. og 2. klasse hadde
sammen. Her opplevde de forskjellige klassetrinnene emnet forskjellig, da 2. klasse sitter med mer
kunnskap i mekanikk. Dette emnet vil bli gjennomgått på SPU-møtet 2. februar. Her vil vi også
spørre om å få en egen tavle som vi alltid kan henge opp plakater med informasjon fra oss PTV-er.
- Vært innom 1. og 2. klasse i deres forelesning for å fortelle litt hvem vi er og hva vi gjør som
programtillitsvalgte for bygg- og miljøteknikk. Dette for å gjøre studentene i de tidlige årsklassene
mer oppmerksom på at det finnes representanter som oss for dem. I tillegg skal vi få inn et innlegg
om hva vi gjør i Spikers som er en avis for byggstudenter.
Marin: Vi har holdt KTV-møte og også sendt ut noen infomailer. Vi skal sende ut en ny mail snarest
etter dagens studieforskriftoppdatering. Studentene er generellt flinke til å melde fra til oss om ting
som oppstår.
Geo/real: - TGB4215 GIS for mineralressursforvaltning: splittet opp i tre fag fra og med i høst (ett
for geologi realfag, to for tekniske geofag). Sjekke om geologi-studenter kan ta de andre fagene som
er tilbudt teknisk geofag. TGB4125 vil forbli som det er (for geologi realfag). De to andre emnene
(for tekniske geofag) blir nye. Skal se om vi får fulgt opp dette og sett hvordan de to nye emnene
blir.
- Vi vil prøve å gjøre TGB4265 strukturgeologi VK, TGB4200 Ingeniørgeologi løsmasser VK,
TGB4190 Ingeniørgeologi berg VK tilgjengelig som studieretningsemner på bachelor geologi.
- To emner er blitt tilgjengelig som valgbare emner: TBA4150 Anleggsteknikk GK og
TVM4101 Vann og miljø. Emnet TVM4165 (Vannkraftsverk) har havnet på mastergrad som
valgbart emne.
- Emner som teller til karaktersnitt til masteropptak:
Det ble klargjort at de sju obligatoriske geologiemnene som tas i løpet av de to første årene pluss
seks studieretningsemner på tredjeåret på bachelorgraden gjelder som tellende fag. Fag som f. eks
matte, IT og kjemi teller derfor ikke på snittet. Snittet for å komme inn på master er C i disse 13
emnene, men dette snittet kan bli forhøyet.
Geo Tekn/petr: Siden sist har jeg hatt kontortid, og hatt et møte med Ann-Helen Kirknes og Harald
om samarbeidet mellom i SPU. Vi har også hatt KTV-møte, med lav deltagelse, så der må vi få til
noe bedre. Det kom frem at fysikkfaget ikke har blitt noe bedre siden i fjor, så vi skal se hva vi kan
gjøre med det.
I&IKT: Har avholdt KTV-møte fredag 29. januar der man diskuterte hvordan eksamensperioden
hadde foregått. Der kom det frem en god del, men de alle fleste hadde rapportert de manglene som
kom frem via fagenes tilbakemeldingssystemer. Bortsett fra TMM4112 der PuP allerede har en
prosess på gang.
Ellers har man satt i gang med en fagdatabase for å hjelpe til med valg i senere årskurs.
PuP. 1: Ikke hatt KTV-møte enda.
2. Opplever mangelfull evalueringsmetode i programmet. Både at all evaluering er slutt før eksamen,
og at personer i referansegrupper ikke alltid tar oppgaven like seriøst.
Tiltak: strammer litt inn med å sette en høyere forventning av KTV og nedover. Tenker også å lage
en full undersøkelse for alle ved programmet
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Eventuelt
- Skranken på Studentservice har redusert åpningstid fra 1.2.16.
- Semesterkort som app.
- Alle må være flinke til å rydde opp etter seg og gjerne litt etter andre.

Møtet hevet kl 16:40
Oskar Stadaas Sjøgren
møteleder
Postadresse:
Gamle fysikk
7491 Trondheim

Berit Skive/s/
referent
Besøksadresse:
Gamle fysikk, 2. etg.

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

