NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
og teknologi

Studentrådet IVT

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
MANDAG 15.2.16 KL 14:15.

Tilstede: Oskar Stadaas Sjøgren, Magnus Johannesen, Henrik Løfaldli, Stephanie Buadu,
Kristoffer Torbjørnsen, Emmi Kristensen, Leif Trønnes, Lars Tollefsrud, Maia Elisabeth Sirnes, Siri
Eskeland, Harald Wie Bøe, Adrian Salater Stålesen, Johan Christian Wigen Hjort, Simen Mildal, Ellen
Davies, Britt Comfort Hvinden
Fraværende: Stine Marie Hjetland,
STI: Fafonest Stein Olav Ramslo
Møteleder: Oskar Stadaas Sjøgren
Referent: Berit Skive
SAKER:
8/16

Orientering v/FTV-ene
Ny fakultetsstruktur ved NTNU er vedtatt. Det er små endringer ved IVT, men Produktdesign blir
flyttet over til et nytt fakultet sammen med arkitektur og billedkunst. IVT vil med ny
fakultetsstruktur ha studier i tre byer.
På utdanningsdialogmøtet med Berit Kjeldstad var samkjøring av studieprogramportfølgen i nye
NTNU tema samt mandat og rolle til studieprogramledere. Referansegruppene fungerer ikke godt og
dette må følges opp som en del av kvalitetssikringsarbeidet.
I utdanningskomitemøtet var bl.a. kok oppe til diskusjon. Det er viktig å tydeliggjøre forskjellen på
kok og plagiering.
Deltatt på SR-Siving. Sivingtittelen ble diskutert og det er ønske om at skal være strengere skille
mellom 5-årig integrert og 3+2. Det vil fra neste år ikke være 2 uker pause fra forelesningsslutt til
start på eksamensstart.
7.mars er det utvidet studentrådsmøet på Scandic Lerkendal. Innspill sendes Oskar og/eller Magnus.
Minner om at det allerede nå er viktig å tenkte på valg av ny FTV og PTV-er.

9/16

Høring om permanent organisering av Studentdemokratiet
Det ble åpnet for innspill fra studentrådet. Det kom flere spørsmål og kommentarer på at det er viktig
å ikke lage dette for komplisert, slik at det blir forståelig for studentene. Temaer som kom opp var
hvordan løser man utfordringene med studentrådene i Ålesund og Gjøvik. Skal en ha stedlig
representasjon, skal man ha annen eller flere titler enn FTV, hvordan sikre samarbeiet med
Studenttinget. Skal man satse på flere FTVer og skal disse ha ulike ansvarsområder. Hva med
Velferdstinget? Stein Olav orienterte kort.
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10/16 Runde rundt bordet:
-

Bygg: Vi var i SPU-møte tirsdag 2.februar hvor blant annet veiledere på masteroppgave ble
diskutert. Vi skal lage en spørreundersøkelse utover våren som sendes ut til 5.klasse og hører hva de
mener.
Vi har fått vår egen tavle på Lerkendalsbygget hvor en oversikt over kontaktinformasjon til PTV og
KTV, og annen generell info om vårt arbeid.
Vi jobber fremdeles med emnevalgsbrosjyren, og får stadig innspill på kontortidene våre.
Marin: * Vi har hengt opp plakater med PTVer og KTVer rundt på MTS.
* Vi har sendt ut infomail med sammendrag fra forrige møte ang. ny studieforskrift
* Vi opprettholder god kontakt med instituttet og jobber for å beholde 1. klasse på Tyholt til neste
semester.
Geo/real: - Strukturgeologi VK: sak tas opp på SPU-møte i morgen. Avmeldingsfrist til
emnet strukturgeologi VK har tidligere blitt satt til juni, men den er ikke blitt tatt hensyn til av
studenter. Studenter har i stedet meldt seg av i september. Vi vil jobbe for å få satt opp en streng
avmeldingsfrist senere (eksempelvis august) slik at bachelor-studenter lett kan ta over de ledige
plassene.
- Vi vil prøve å gjøre TGB4200 (Ingeniørgeologi løsmasser VK) og TGB4190 (Ingeniørgeologi berg
VK) tilgjengelig for bachelorstudenter som studieretningsemner. Tas opp i SPU-møte i morgen.
Geo Tekn/petr: Jobbet med oversikten over tillitsvalgte, lest høringsbrev ang. studentdemokratiet,
og snakket med FTV på NT om TFY4102, som dessverre ikke fungerer som det skal.
I&IKT: Siden sist har vi hatt fokus på å få ut mest mulig informasjon til studentene via Update^k,
Linjeforeningsavisen. Presentasjon av PTV og oversikt over hvem som er KTV.
Samf en oppklarende artikkel om 3 gangers-regelen og hvordan den påvirker oss og nye studenter.
PuP: Har avholdt KTV-møte og deltatt på allmøte for PuP
- Problemer med faget Maskindeler gjennom flere år. Saken tas opp på førstkommende SPU-møte.
- Det uttrykkes misnøye med oppfølging og veiledere blant masterstudenter, saken følges opp
førstkommende SPU-møte.
EMIL: - Varierende kvalitet av veiledning av prosjekt- og masteroppgaver på Energi og miljø
(gjelder begge instituttene). Saken er tatt opp i programrådet. Foreslått å lage en spørreundersøkelse
til studentene og en til veilederne, slik at man får kartlagt hvordan ordningen i dag oppleves. Saken
jobbes med. Jeg skal i nytt programrådsmøte på mandag, så får en oppdatering da.
- Planlegger møte med KTV'er på EMIL
- Planlegger å lage infoskriv om Studieforskrift til linjeforeningsavisa
- Skal prøve å få oversikten over tillitsvalgte på EMIL på emilweb.no i tillegg til å henge opp
plakater.
STI: Styringsdokumenter og opplesningsstøtte til eksamen var saker som ble vedtatt på siste
Studenttingsmøte.

11/16 Eventuelt
Alle må ta med seg plakater om Homans Legat. Søknadsfrist 1.3.16
Alle har ansvar for å rydde opp etter seg og andre samt sette skitne kopper inn i oppvakmaskinen.
Møtet hevet kl 15:50
Oskar Stadaas Sjøgren
møteleder
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