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Tilstede: Oskar Stadaas Sjøgren, Magnus Johannesen, Henrik Løfaldli, Stephanie Buadu,
Kristoffer Torbjørnsen, Emmi Kristensen, Lars Tollefsru, Siri Eskeland, Adrian Salater Stålesen,
Simen Mildal, Ellen Davies, Leif Trønnes
Fraværende: Britt Comfort Hvinden, Stine Marie Hjetland, Maia Elisabeth Sirnes, Johan Christian
Wigen Hjort, Harald Wie Bøe,
STI: Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Stein OlavRomslo
Observator: Ole-Martin Fyen – nyvalgt FTV
Møteleder: Oskar Stadaas Sjøgren
Referent: Berit Skive

SAKER:
18/16

Orientering v/FTVene.
Studentrådet har avviklet allmøte og valgt ny FTV som er Ole-Martin Fyen fra PuP.
Vært i Ledermøte. Tema:
- SEED v/Reidar Lyng som omhandler tradisjonell undervisning vs studentaktiv
undervisning.
- UROP v/Bjørn Egil Asbjørslett ved Marin om Undergraduate Research Opportunities
Program.
-Arbeidsgruppen for NTNUs campusutvikling v/Fredrik Shetelig har bedt studentrådet
om at en student deltar i en workshop om fremtidscampus på Samfunnet 3.mai:
Stephanie deltar.
Gjennomgang av referansegrupper sendt til prodekan for utdanning. Det stilles en del
spørsmål rundt dettearbeidet. Betyr manglende referansegrupperapport 1) at det ikke er
avholdt møter 2) rapport ikke skrevet 3) rapport ikke lastet opp?

19/16

Postadresse:
Gløshaugen
7491 Trondheim

Oppsummering av stand
Det er blandet erfaring med stand og preget av litt dårlig samarbeid. Det er utarbeidet
et erfaringsskriv og sjekkliste. Tilbakemeldingene som kom inn på standen sendes
Besøksadresse:
Gamle fysikk
(

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

Oskar. Tema som kom opp var bl.a. hva skjer med 5-årig integrert siving og 3+2 etter
fusjonen.
20/16

Oppstartsseminar høst 2016
Det ble åpnet for å komme med ønske om tema til høstens seminar.
NTNU-struktur, møtekultur, hvilke typer møter skal tillitsvalgte delta på,
konflikthåndtering, gjerne casebaserte oppgaver

21/16

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Geo/tekn: Vi holdt allmøte 19. april og valgte ny PTV. SPR ble avlyst da det var få
saker.
Geo/real: - Skulle deltatt i SPU-møte, men dette møtet ble avlyst som følge av
mangel på saker
- Det ble holdt Allmøte for GeoReal onsdag 6. hvor det skulle velges ny
programtillitsvalgt. Som følge av at ingen stilte til valg, ble det ikke valgt noen PTV,
men det var et par stykker som vi snakket med som virket interessert. En av disse
personene har nå stilt til valg.
Marin: - Vi har valgt ny PTV, Live Forfang Bjørnstad i 2. klasse
- Skal ha vaffelstand i morgen og samle om meninger om studiehverdagen
- Allmøte under Generalforsamlingen til Mannhullet fredag 22.04
- Vi skal være med i prosessen av å kåre Årets Foreleser.
Har vært i utvidet ledergruppemøte:
- Oppsummering fra de forskjellige faggruppene. Planer for Ocean Space Centre
- Kompendier skal legges ut på It's Learning som søkbar PDF. Har fått avtale med
NTNU Trykk at de kan trykke opp kompendiene for ca. en fjerdedel av prisen til
Akademika.
- Holder på å planlegge nye professorintervju hvor PTVene skal involveres.
I&IKT: Siden sist har vi hatt allmøte i forbindelse med linjeforeningens
generalforsamling. Lars Furu Kjelsaas er valgt som ny PTV
STI: Det er valg 4. mai på to heltidsstillinger ved STI. Det skal også velges en
representant til UU.

17/16

Eventuelt.
- Insituttstruktur ved IVT – Henrik som har deltatt i dette arbidet orienterte om to
aktuelle modeller og forslag til navn på institutt. Dette skal nå ut på høring.
- Ut-fest: Adrian og Johan Christian er ansvarlig.
- Vaffelansvarlig kommende fredag: Siri
Møte hevet kl. 15:15
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