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SAKER:
55/16 Orientering fra FTV
Fra ledermøte:
* Profilering mot NTNU’s Brüsselkontor
* Forsker og ledermobilitet.
* Kort-campus(IVT). Prosjektleder: Torbjørn Digernes, Kristoffer sitter som
studentrepresentant. Skal være fullført 22.desember.
Vært i møte angående emnet ved Institutt for konstruksjonsteknikk der besvarelsen skrives
direkte på eksamensoppgaven noe som medfører at studentene ikke har kopi av besvarelsen.
Det har også fremkommet i korrespondanse med en foreleser ved instituttet at praksisen med å
besvare direkte på oppgavearket skal utvides til flere emner. Det må undersøkes videre
hvordan dette kan kvalitetssikres. PTVene tar kontakt med KTV-ene hvor mange eksamener
det er snakk om.
56/16 Møtestruktur ved institutt
Alle må ta kontakt med de nye instituttlederne ved fakultetet for å få en avklaring på dette.
57/16 Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
PuP: På maskin har vi jobbet videre med produktutviklingssaken. Klagenemda har funnet ut
at det sannsynligvis er grunnlag for å klage på begrunnelsen som ble gitt, og gruppen vil ta
saken videre med dem. Vi har begynt å undersøke hvem som skal ha faget til våren, men det
er foreløpig ukjent. Vi tar derfor opp bekymringene våre på SPU-møtet, og klarer
forhåpentligvis der å forhindre at faget blir like dårlig neste år.
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Videre har vi satt studieprogramsleder på saken med å starte opp referansegruppen for
master/prosjektoppgaver, som vi fant kandidater til tidligere. Det starter tilsynelatende opp
omgående.
Vi har også tatt kontakt med ny ITV, og invitert henne innom neste kontortid.
Geo/real:
- venter på status ang GIS-emnet og opptak til master
- skal ha nytt møte med de KTV til uka
Geo/tekn:
 Skal besøke 1. klasse i morra og snakke om referansegruppesystemet
 Vært i dialogmøte med Petroleum og geofag
 Skal representere studentene på det nye IGP i campusprosjektet
 Faggruppa for Mineralproduksjon og HMS på IGB har tatt tak i svarene i
spørreundersøkelsen gjort i 2. klasse og ser på tiltak for å rekruttere flere studenter til
hovedretningen Mineralproduksjon og teknisk ressursforvaltning
Design:
- Funnet studentrepresentant fra design til innstillings- og ansettelsesutvalg for nye AD
- Vært i SR-AB
- Sendt en tekst om oss som ptver, hva som skjer og hva vi har jobba med i høst, til
linjeforeningsavisa
I tillegg har vi KTV-møte i morgen og skal i dialogmøte på onsdag
Bygg:
 Magnus har spurt om jeg ville bli med inn i en gruppe som skal se på mulighetene til å
samlokalisere alle bygg miljøen.
 Ellers så har det blitt litt bekymringer på BAT instituttet. Det er ett kjøkken der, og nå har
vaktmesteren fjernet mikrobølgovnen. Det er en student som har koblet den fra timer-en,
og satt stikkontakten inn i ett vanlig støpsel. Petter Tufte ser på saken.
 Sendt mail til bygg bachelor, som ble valgt til ny ITV, men ikke fått svar enda.
I&IKT:
* Skal i dialogmøte på onsdag (09.11).
* Har sett på tidligere studiebarometer og kvalitetsmeldinger
* Forberedelser for å samle inn fagevalueringer for høstsemesterets emner er i gang
*Vi hadde et vellykket allmøte med studentene på I&IKT i forrige uke.
EMIL:
Sendt ut mail til EMIL om sakene vi tillitsvalgte på EMIL jobber med for tiden
- Energi og Miljøfaget, omstrukturering og utveksling
Sendt ut mail til EMIL om allmøte SIVING
Vært på studieprogramrådsutvalgsmøte
Hatt uformelt møte med KTV + én instituttleder
Avtalt å delta på informasjonsmøte for 2. klasse EMIL sammen med programrådsleder
Skal skrive innlegg om utveksling i Vannmagasinet (EMIL-avisa)
58/16 Eventuelt.
Det har kommet en høring fra Velferdstinget angående refusjonsordningen og helse- og
tannhelsetjenesten. De ulike modellene ved høringen ble diskutert der det fremkom et ønske
om å videreutvikle den nåværende modellen. Høringsfrist: 8.november.
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