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REFERAT
STORALLMØTE
MANDAG 11.04.2016 KL 14:15 i S2

Tilstede:

46 studenter.

Møteleder:
Referent:

Oskar Stadaas Sjøgren
Berit Skive

SAKER:
1/16

Velkommen til Allmøtet ved fakultetstillitsvalgte
Oskar S.Sjøgren FTV 1 og Magnus Johannesen FTV 2 presenterte seg og ønsket velkommen.

2/16

Valg av møteleder og referent
Oskar S. Sjøgren valgt til møteleder ved akklamasjon.
Berit Skive valgt til referent ved akklamasjon.
Til FTV-valget har det meldt seg 1 kandidat: Ane Vorhaug, 1.klasse Bygg.
Det ble valgt tellekorps på 2 personer ved akklamasjon: Kim Allgot og Kristian H. Sjøli

3/16

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent ved akklamasjon.

4/16

Tydeliggjøring av høgskoleingeniør og sivilingeniør
Innledningsvis ble det stilt spørsmål ved om 3-årig BA og 1.-3. kl. på 5-årig integrert
sivilingeniør er lik. Det er viktig å ta utgangspunkt i samfunnsoppdraget da 3-årig
høgskoleingeniør er en mer praktisk rettet utdanning og 5-årig integrert sivilingeniørutdanning
er en teoretisk forskningsbasert utdanning. Begge miljøene er opptatt av at en rendyrking de
ulike kvalitetene som kjennetegner begge utdanningene. Skal 3+2 fortsatt gi sivilingeniørtittel
eller Master i Teknologi er tema som det også bør tas stilling til.

5/16

Kvalitetssystemet ved NTNU
Referansegrupper.
En foreløpig oversikt viser store mangler i arbeidet med referansegrupper både hos forelesere,
ved institutt og fakultet. De tre siste emnerapportene som er laget på emnet skal være
tilgjengelig på Innsida. Mangler dette kan det meldes inn i avvikssystemet. Det ble påpekt at
studentene ikke skal skrive referansegrupperapporten i samarbeid med foreleser. Rapport skal
leveres direkte til instituttleder. Det er viktig at også studentene bruker referansegruppene som
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et arbeidsverktøy for å sikre og forbedre forelesningene. Det oppfordres til å sette seg inn i
referansemetodikken som ligger tilgjengelig på nett.
6/16
7/16

Pågående og kommende saker
Organisering av nytt studentdemokrati ved NTNU – levert første høringssvar.
Studieporteføljen – hele tilbudet ved NTNU skal gjennomgås for å samkjøre gamle og nye
NTNU. Få kartlegge der det er overlapp
Ny fakultetsstruktur iverksettes fra 1.1.17. For IVT betyr dette mange nye bachelorprogram.
Design blir en del av det nye fakultetet for arkitektur og design
Avvikssystemet ble demonstrert.
Valg av ny fakultetstillitsvalgt ved IVT
Oskar S. Sjøgren går av som FTV 1 til sommeren. Magnus Johannesen rykker opp til FTV 1
fra høsten og det skal velges ny FTV2. Oskar orienterte kort om FTV’s rolle. 1 kandidat var
forhåndsmeldt. Det ble gitt anledning til å melde sitt kandidatur frem til valget. I kandidat fra
salen meldte sitt kandidatur og følgende stilte til valg som ny FTV2:
Ane Vorhaug, 1.klasse Bygg
Ole Martin Fyen, 3. klasse Maskin
Begge kandidatene presenterte seg og svarte på spørsmål fra salen.
Det ble avholdt skriflig valg med følgende resultat:
Ane Vorhaug: 17 stemmer
Ole Martin Fyen: 25 stemmer
Blank: 2 stemmer
Ny FTV2: Ole Martin Fyen

8/16

Eventuelt
Magnus orienterte om at det 4. mai vil avholdes valg på to heltidsstillinger ved Studenttinget.

Møtet avsluttet kl.15:25
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