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SAKER:
24/16

Orientering v/FTVene.
Vært i ledermøte og UK. På begge møtene ble det dårlige resultatet av
referansegruppearbeidet og evaluering av emner tatt opp. Prodekan for utdanning tar de
dårlige funne på alvor og IVT kan ikke akseptere dette. Det ble presisert at
emnerapport er ikke frivillig og at ansvarlig for dette er lagt til instituttlederne. Det
kom forslag om at innen 15.august skal emnerapportene være lastet opp.
Når det gjelder arbeidet med instituttstruktur og navn på institutt har studentrådet svart
på høringen. Skal vedtas på styremøte i august.
Gruppen som skal ansette nye instituttledere skal ha en studentrepresentant og
studentrådet må utpekte en kandidat til dette arbeidet.
Magnus har vært i møte om faglig integrasjon: En ser på studieprogramporteføljen og
felles studieprogramråd.
Oskar og Magnus har vært på FTV-forum. Det blir mulighet for felles plattform til
nettsider for hele Studentdemokratiet. Nikolay som er datadrifter for
Studentdemokratiet orienterte på møtet.
Vært i kontormøte: Tidspunkt for oppstartsseminar i Selbu er 30.9 – 2.10.
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Alle medlemmene ble oppfordret til å lage utfyllende erfaringsskriv der det
tydeliggjøres hva som har hatt fokus inneværende semester.
25/16

Ringerunde 2016
Alle må ta kontakt med sine studieprogram for å høre hvordan avviklingen av
ringerunden. Det er spesielt viktig at dette blir fulgt opp da fusjon og endringer i
jobbmarkedet påvirker årets søkertall. Oskar sender ut sjekkliste for ringerunde til alle
medlemmene.

26/16

Oppsummering av semesteret
Oskar presiserte igjen viktigheten med erfaringsoverføring og åpnet for en runde rundt
bordet. Samtlige medlemmer er fornøyde med informasjon og studentrådsmøtene har
vært gode. Det kom ønsker om mer informasjon om hvilke møter de deltar i og
årshjulet for FTV. Det kom også opp at referansegruppesjekk blir en fast rutine til
PTV-ene men at FTV-ene følger opp dette arbeidet. Det kom også frem at det ønske
om flere temamøter der vi inviterer enkeltpersoner for å snakke om aktuelle tema jf:
orienteringsmøte om ny studieforskrift ved NTNU med Anne Mari Snekkvik. Det ble
foreslått å ha ett tema pr semester som studentrådet kunne sette ekstra fokus på.
Alle har nå avviklet valg og allmøter. De som ikke har sendt inn gjør dette i løpet av
uka.
Det er ønske om at referat fra forrige studentrådsmøte følger med innkalling til neste
studentrådsmøte

27/16

Postadresse:
Gløshaugen
7491 Trondheim

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
Bygg: - Vi skal gå igjennom eksamensdatoer for høsten 2016. Dette for å passe på at
det ikke blir for tettpakket med eksamner for studentene. dette gjelder spesielt 3.klasse
med retningen VEG. Der de ifjor hadde 3 eksamener på 4 dager.
- Vært i SPU møte der ble det i hovedsak snakket om søknadstallet til Master kontra
Bachelor, Master hadde gått noe ned mens Bachelor hadde gått veldig opp. I tillegg
har det ikke forekommet noen klare retningslinjer på hvordan studentene skal
håndtere kildehåndtering og dette skal det jobbes med. Ble fremmet et forslag om at
dette kunne gjøres under teknostart.
- TBA4130 Produksjonsledelse i BA-prosjekt, emnekoordinator hadde postet en
melding på itslearning der det kom frem at eksamensformen ville kunne bli i form av
et frivillig spørsmål der det skulle bli besvart på om hva som kunne forbedres i emnet.
Dette hadde ikke blitt sendt inn søknad til FUS ei heller eksamenskontoret blitt
informert. FUS har tatt kontakt med instituttet og sagt at dette ikke er måten å gjøre
det på, og at det må forekomme en søknad om det skulle være ønskelig å endre
eksamensform. Studentene som tar emnet samt emnekoordinator ønsker at karakteren
skal være 100% arbeider og ikke 50%eksamen og 50%arbeider.
Marin: - Vi har holdt allmøte sammen med Mannhullet, 120 studenter møtte opp.
Hadde gjennomgang av våre viktigste saker dette semesteret, fikk god respons og en
del spørsmål. Mange som syntes det var fint å få litt innblikk.
- PTV skal i tre prøveforelesninger til professorat i Hydrodynamikk kommende uken.
- Utvidet ledergruppemøte ble avlyst da diskusjonen om instituttnavn ble avgjort i
allmøte.
- Lurte på hvordan 6.ukers relevant arbeidserfaring blir håndtert i dårlige tider når
noen studenter kan slite med å få seg sommerjobb.
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- Instituttet planlegger å arrangere rekrutteringsdag for å sikre at søkere med marin på
1. plass beholder denne.
- Ønsker å få referat fra forrige møte tilsendt ved neste innkalling eller på egen mail.
Design:
- Hatt SPU-møte 20. april, hvor det blant annet ble diskutert tiltak for å bedre
kvaliteten på undervisningsopplegget i produktdesignretningen
- Avholdt nettvalg hvor Hanne Sivertsen fra 2. klasse var eneste kandidat. Hun blir
offisielt valgt ved akklamasjon ifm neste linjeforeningssamling.
- Sendt inn tall på referansegrupperapporter
- Ellers er det bestemt at vårt nye fakultet etter fusjonen skal hete Fakultet for
Arkitektur og design, det er vi fornøyde med.
- Vi har en representant fra studentene med i arbeidsgruppa for faglig organisering
ved vårt nye fakultet, Susanne Stubberud Rom fra 2. klasse.
- Framover skal vi blant annet forberede erfaringsoverføring, delta i AB sitt SR-møte,
og ta opp ringerunde med instituttledelsen.
Geo tekn: Siden sist har vi hatt allmøte og orientert om sakene vi har jobbet med det
dette semesteret, og valgt ny PTV.
Har også fått klager på TPG4112 og tar det videre med instituttet.
I&IKT: - Arrangerte KTV-møte for en tid tilbake. Der var det tatt opp at man har
dårlige opplevelser med en del fag.
- Programvareutvikling har hatt et forventet problem da det er ny foreleser har tatt til
orde for for å fornye faget. Man forventer at det meste blir bedre til neste år.
- Misfornøyelse også med forelesere i Fluidmekanikk og Matte 2, men det er
vanskelig å melde i referansegruppen, da de fleste bytter forelesning.
- Hybrida har stått på Åpen Dag på eget initiativ for I&IKT, der de fleste andre blir
tatt ansvar for fra instituttets side. Arbeider med å forbedre dette til neste år.

28/16

Eventuelt.
- Avslutning er satt til 9.mai. Adrian og Johan sender ut mer informasjon i løpet av
kort til.
Møte hevet kl. 15:30
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