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SAKER:
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Besøk av prodekan for utdanning Eilif Pedersen.
Det vil bli satt ekstra fokus på kvalitetssikring i utdanning i tiden fremover. Lite har
skjedd siden NOKUT var på besøk. Implementeringen og oppfølging har vært for
dårlig. Viktig med tettere oppfølging opp mot instituttledere som «eier» fagene som
igjen skal rapportere tilbake til fakultetet. Det pågår i disse dagene skriving av en ny
kvalitetsmelding. En vil være spesifikk på hva det spørres etter og hva som vil bli
prioritert. Det er ønsket konkrete innspill fra studentene i dette arbeidet.
I arbeidet med fusjonen er det viktig å være lydhør for erfaringene ovenfor
fusjonspartnerne i arbeidet med kvalitetssikring i utdanning.
Blackboard blir viktig i kvalitetssikringsarbeidet. Det er viktig å utfordre de som er
piloter slik at en kan teste ut konkrete saker.
Innføring av kollegaveiledning – fem kollegaer skal gi hverandre tilbakemeldinger til
hverandres forelesning. UNIPED er med som fasilitatorer.
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Orientering fra FTV
Sammen med innkallingen til studentrådsmøtet ble det sendt ut en del informasjon om
aktuelle saker som må diskuteres.
 Rammefordelingsmodellen – første høringsfrist er 14.september. Ved neste
høringsrunde som er 21. november vil en ha kommet litt lengre i arbeidet slik at det
da vil bli enklere å ta del i arbeidet. Spørsmål om rammefordelingsmodellen kan
stilles til Ingvild Marie Sørlie fra styret som sitter i arbeidsgruppen.
 Etter- og videreutdanningspolitikk. Ved NTNU har dette arbeidet vært sentralisert
gjennom NTNU videre, mens det ved fusjonspartnerne har vært flere ulike
ordninger. Ny modell skal virke fra høsten 2016 men arbeidet er forsinket.
 Ny organisering av studentdemokratiet. Magnus og Ole Martin orienterte fra FTVforum der dette var eneste sak. Ny modell vil for studentrådene i hovedsak gå ut på
å øke antall fakultetstillitsvalgt til 4, samt å gå over fra programtillitsvalgt til
instituttilitsvalgt der hvert institutt skal ha 2 tillitsvalgte. Saken ble diskutert. Dette
vil være et tema på oppstartsseminaret. Alle må lage en oversikt hvilke
konsekvenser dette kan få ved sitt studieprogram og institutt.
 Allmøtet fot IVT vil bli flyttet frem en uke til 24.oktober og det blir felles valgdato
og vi går over til elektronisk valg.
Oppstartsseminaret
Minner om tidspunkt for seminaret som er 30.9- 2.10. På forslag om tema kom det
ønske om å følge opp arbeidet med referansegruppearbeidet fra forrige semester.
Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
PuP: Siden sist har vi jobbet med KTV-valg, og funnet representanter til utvidet
ledergruppe på IPM og KT. Vi hadde et spørsmål til rådet, om hvorvidt det var ok i
denne sammenhengen å innstille en kandidat til disse gruppene uten å utlyse stillingen
og gjennomføre valg, da det er veldig kort tid før omstrukturering. Rådet hadde ingen
motforestillinger, og vi gjennomfører derfor dette.
Bygg: - Valgt 2 klassetillitsvalgte for 1.klasse bygg. Hadde ett kort møte med de i
dag, 12 sep, og snakket litt med om hva vervet innebar og at det bare er å ta kontakt
med oss PTV-er om det skulle være noe.
- Det påstås at det i et emne er studieassistenter setter karakter på prosjekter/øvinger.
Skal undersøke saken.
- Prøvd å få tak i kontorsjefen ved Instituttet for konstruksjonsteknikk for å få
samtykke for at de to studentene ved utvidet ledergruppe skal være en fra både maskin
og bygg. Siden han var i Kroatia så fikk jeg ikke noe respons, gikk til kontoret til
Instituttlederen og han var enig i at dette var en gode idé. Har fått en student som
ønsker å sitte i denne gruppen fra bygg og fått et navn fra maskin. Skal sende en mail
til både instituttleder og kontorsjef med kontaktinformasjon til disse to studentene.
Geo tekn: - Valgt ny KTV for 2. klasse
- Sendt infomail til 1. klasse, har ikke fått komme inn i forelesning.
- Undersøker om det er mulighet og ønske om et tiltak for studentene på lavere
årstrinn som kan bidra til faglig motivasjon.
Marin: -Skal finne KTV for 1.klasse i morgen, tirsdag 13.09 i forelesning
-Sendt ut spørreundersøkelse til 4. og 5. klasse for å få info til en emnevalgbrosjyre
som skal gjøre valget av spesialisering lettere i for 3.klasse.
-Forbereder saker til neste SPU møte: Følge opp tiltakene som ble bestemt angående
arbeidsmengde på prosjektoppgaven til 5. klasse. Diskutere hvordan
informasjonsflyten mellom instituttledelsen og studentene kan bedres markant.
Design: - Vi har fått på plass alle nye KTVer og skal kalle inn til KTVmøte denne
uka
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- Vi har vært i kontakt med ledelsen ang. utvidet ledergruppe og kommet fram til vi er
såpass få at måten ting har blitt gjort på til nå har fungert greit. Dette blir en naturlig
ting å se på ved omorganiseringen av instituttet. Tenker å begynne med uformelle
møter med instituttleder for å holde oss "i loopen".
- Vi var på møte med SR-AB i forrige uke.
- Vi skal se nærmere på hvordan masterveiledning for vårt program blir gjennomført,
og prøve å få en gjensidig forventningsavklaring.
I&IKT: Siden sist har vi vært på SPU-møte. Der ble det bestemt at teknostart og
introfaget skal oppdateres. Studentene er invitert til å delta i fornyingsprosessen.
Har hatt KTV-møte. Alle trinn var representert.
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Eventuelt.
 Førstkommende onsdag er det NOKUT-frokostmøte på Dokkhuset. Petter (FUS)
vil sitte i panelet som skal diskutere studentenes tilfredshet. Studentene ved NTNU
opplever at oppfølging og tilbakemelding fra forelesere er for dårlig men likevel
scorer NTNU bra på tilfredshet . Hva skyldes dette? Kort meningsutveksling.


Emmi oppfordret alle om å komme med forslag til tema på stand.
Møte hevet kl. 16:05
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