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SAKER:
41/16

Stand
Startet møte med sak 41/16 da Emmi og Kristoffer som er ansvarlig for stand dette
semesteret måtte gå tidlig fra møtet.
 Har booket plass på Stripa 17.-18.oktober og på Realfagsbygget 19.-20.oktober.
 Sender ut doodle der alle må skrive seg på når de kan ha standvakt.
 Har pratet med NT for å organisere kaffekoking.
 Den som har standvakt har ansvar for å ordne kaffe og bake kake.
 De som har IVT jakker bruker disse, de som ikke har bruker de vi har på kontoret.
 Kom forslag om å lage flyers. Emmi og Torbjørn er ansvarlig for dette arbeidet.
 Avviksmelding og referansegruppe kom opp som forslag til tema på stand
 Flere forslagt meldes til Emmi og Kristoffer så raskt som mulig.
 Utover dette bruker vi også denne gangen lykkehjulet med premier og
kommentarveggen.

39/16

Orientering fra FTV
 Sammen med innkallingen ble det sendt ut et notat som orientering til medlemmene
fra Magnus og Ole-Martin. Det forventes at alle går gjennom notatet på egen hånd
og tar kontakt dersom det er spørsmål.
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kont.eksamen hverken var sensurveiledning eller LF tilgjengelig for studenene.
Ved den nevnte eksamen skulle de besvare direkte på eksamensoppgaven, slik at
kandidatene ikke har kopi av sin egen besvarelse, noe som forverrer det ytterligere
når en skal be om begrunnelse for karakter. Møtet bekreftet denne praksisen.


40/16

Magnus og Ole-Petter har også vært i møte med Reidar Lyng i Uniped for å se på
bedring av læringsutbytte i forelesningene.

Organisering av nytt studentråd
Magnus orienterte om arbeidet. Det er viktig å få en modell som gjør at Gjøvik og
Ålesund blir representert og at bachelorutdanningen ved Kalvskinnet blir godt
inkludert i studentrådet. Studentene skal være representert med 20% i alle råd og
utvalgt ved NTNU, dette tilsvarer i utgangspunktet to studenter i hvert instituttstyre og
to studenter i hvert studieprogramråd. Vårt nye fakultet vil få 8 institutt hvor ett er i
Gjøvik og ett i Ålesund. Signalet fra prodekan for utdanning er at det vil være 7
studieprogramråd hvor man samles rundt programområde og ikke det enkelte
studieprogram.
Diskusjonen gikk på henholdsvis ITVer som basis eller PTVer.
Det ble åpnet for diskusjon. For en del studieprogram der det er bare ett institutt ex på
marin vil ikke dette medføre store endringer. På geologi må det derimot lages
spesialtilpasninger for å få til representasjon for alle studenter innen tekn/petr/real. Ved
maskin ser det ut som ITV er en bedre løsning enn dagens ordning med PTV.
Skal en velge ITV-er og supplere med PTVer der dette er nødvendig? Det lages en
oversikt over dette til seminaret kommende helg. Arbeidet med sammensetning av
studentrådet bør bli sluttført på seminaret kommende helg.
Videre ble det diskutert hvordan en definerer en valgkrets i valgweb og det kom forslag
om å få valgweb demonstrert på neste studentrådsmøte.
Det kom spørsmål om hva som skal velges nå i høst og hvilke arbeidsoppgaver som vil
ligge til disse vervene. Det må lages en stillingsinstruks der det også fremkommer
hvilke møter den som velges skal delta i.
Etter samtaler med representanter fra FT er det blitt enighet om å kvotere inn minst en
FTV fra Kalvskinnet som kommer til å velges denne høsten. Om vi skal ha 3 eller 4
FTVer konkluderer vi med i løpet av våren.

42/16

Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
PuP:
Bygg: Hatt møte med KTVene. Mange innspill som tas med til SPU-møte 27.sep
Organisering av IVT-stand.
Mottatt diverse klager på fag som vi tar med til SPU-møte.
Oppdatert tavla på Lerkendalsbygget med info ang. KTV, studieveiledning etc.
Geo/real: Fortsette å jobbe med emnet GIS for geologi, forsøke å gå gjennom
avvikssystemet.
Se nærmere på valgbare emner på masternivå som ikke står oppført i studieplanen.
Følge med på dette rundt forslag til begrensinger på valg retning (master).

Postadresse:
Gløshaugen
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Gamle fysikk

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

Geo tekn: Alle KTV'er på plass.
Har besøkt 1. klasse i forelesning og presentert oss (tek.geo, geo real, petroleum)
Vært på SPU-møte. Snakk om å redusere antall plasser på den ene hovedretningen,
undersøker dette videre.
Marin: Vi har ordnet nye KTV fra første klasse og hatt KTV møter med alle
klassetrinn.
Design: Har fått inn en del info om ulike fag på KTV-møte som vi skal ta opp på
SPU-møte nå 4 oktober.
Mange tilbakemeldinger ang mangel på vurderingskriterier og sluttvurdering utover
karakter.
En enkelthendelse hvor en student som har fått karakter uten å ha tatt faget i vår.
Har hengt opp plakat på instituttet om hvem vi er og hvem som er KTVer.
Vi deltok begge på tillitsvalgtkonferansen, veldig fin og informativ dag!
Kjempefornøyd med gjennomføring, inspirerende og motiverende
I&IKT: Neste uke er det planlagt heldagsseminar for fornyelse av teknostart og
introfaget på linjen. Vi har jobber med å få innspill fra studentene samt få flere plasser
til studenter på seminaret.
Ønsker å ha et større fokus på det som er gjort tidligere. Går gjennom gamle referat,
lager erfaringsskriv og prøver å samle alle tidligere initiativ og avgjørelser i ett
dokument.

43/16

Eventuelt.
Ingen saker.
Møtet slutt kl. 16:00.
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