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SAKER:

Sak 12/16
Nytt fra FTV-ene
Skal se på 3+2 eller 5-årig integrert sivilingeniørutdanning
Har levert høring om fremtidens studentdemokrati
Vært i ledermøte og UK-møte
Minner om valg av FTV og PTV-er
Neste studentrådsmøte er på onsdag 8.mars, tidspunkt kl. 17.15
Fra runden rundt bordet:
I&IKT:
Har arbeidet med å få en stilling i næringslivsringen vår for å skaffe kontinuitet i
organisasjonshukommelsen.
Videre ser man på muligheten for å skaffe et fellesareal for studenter ved studieprogrammet, da man har en
tendens til å miste kontakten i de senere årstrinnene.
Geo tekn:
Siden forrige studentrådsmøte (16.2) Har jeg vært i SPU, hvor vi gikk gjennom saker fra NOKUT
undersøkelsen, og snakket om hovedeskursjonen fordi det er en tendens til at flere drar på utveksling og
derfor drar på eksursjon i 5. årskurs, noe som ikke er ønskelig, men det gjøres ikke noe med det nå.
Vi har også hatt KTV-møte, hvor tilbakemeldingene stort sett var at ting går bra, og jeg har sendt melding til
KTV i 5. klasse for å høre om det er store skjevheter i masterveiledningen på instituttet.
Geo/Petr:
- Under SPU møte i mars ble teknostart for petroleum diskutert, hvor undertegnede påpekte vesentlig
forbedringspotensiale. Har begynt å jobbe med dette Ellers lite å melde
PuP:
Vi hadde følgende saker å ta opp på runden rundt bordet i går:
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- Det er til stadighet vanskelig å få tak i instituttleder Torgeir Welo for å iverksette arbeidet med faget
Maskindeler hvor han selv er fagkoordinator
- Det skal bli satt i gang arbeid med å organisere erfaringer og opplevelser tilknyttet master- og
prosjektoppgaver.
Marin:
Hei, her er marin sine saker fra runden rundt bordet fra seminaret:
- Vi skal i SPU-møte på fredag
- Skal sjekke opp om alle fag har referansegrupper
- Skal følge opp indøkmarin sak
Geo real:
- Allmøte med valg av PTV onsdag 6.april kl 1900. Bergringen vil antageligvis komme og holde et foredrag
om berg-industrien. Vi har spurt om de kan sponse oss med øl og mat.
- Vi holder på å lage en spørreundersøkelse om emner på geologi bachelor + master slik at vi kan
sammenligne de resultatene vi får der med referansegrupperapporter og studiebarometer-resultater.
Design:
Vi har samlet inn studentenes forslag til navn på vårt nye fakultet og sendt inn til fusjonskoordinator fra ABfakultetet.
Vi har tenkt til å ta kontakt med ABs studentrepresentanter for å opprette et samarbeid ang. fusjon.
Vi har hatt SPU-møte onsdag 2. mars, og skal på allmøte med dekanat og SPU-møte onsdag 16. mars.
Vi føler at vi blir inkludert i fakultetsfusjonsprosessen nå, og er opptatt av å være synlige og holde kontakt
med instituttledelsen for å sikre studentenes interesser.
Maia har fulgt opp logoprosjektet som ble inkludert i 1.klassefaget IT i design for å få inn forslag til ny logo
til Studentrådene, det er nå avsluttet.
EMIL:
- Vært på programrådsmøte der ble det diskutert:
* Samarbeid med treårig bachelor? - Kartlagt aktuelle linjer, usikker på hvordan man skal gå frem.
* Veiledning av masteroppgaver. Henviser til høringssvar 2013/50. Programrådet skal informere studenter
og veiledere om hva som faktisk forventes av veiledning. Viktigste er å få opp nivået for de som får dårligst
veiledning. Vurderer et "kurs" for veiledere der man informerer om dette.
* Vi har fått grønt lys på å få tildelt midler for å handle pizza til allmøtet.
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