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Møteleder: Magnus Johannesen
Referent: Berit Skive

SAKER:
59/16 Orientering fra FTV
- Ledermøtestruktur ved instituttene. I utkast fra fakultetet er det foreslått at instituttene vil
bestå av leder, nestleder for utdanning og nestleder for forskning samt kontorsjef. Det vil
komme endringer på rollebeskrivelsene. Viktig at vi får en person der ITVene skal
henvende seg. Skal opp i fakultetsstyret før jul. Send innspill til Magnus og Ole-Martin.
-

Pågående sak om eksamensbesvarelser som føres direkte på oppgavearket – prøvd å finne
ut litt mer av dette. Vært i kontakt med Eilif.. Blir sak i FUS 22.11.16.

60/16 Høring ny studieforskrift, NOKUT
Høring til FUS. NOKUT ønsker tilsyn i NTNUs arbeid med kvalitetsikringsytem, ikke bare
med kvalitetssikringssystemet som sådan. Det skal ikke gå mer enn åtte år mellom hvert tilsyn,
Tidlgiere var dette seks år.

61/16 Nytt fra studieprogrammene, runde rundt bordet.
PuP:
Kort innføring med ny ITV.
KTV-møte på torsdag
Skaffet folk til prøveforelesninger
Følger opp sykkelprosjektet på neste SPU-møte
Postadresse:
Gløshaugen
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Gamle fysikk

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

.
Geo/real:
KTVmøte. Kvalitet på forelesning, dårlig score på studentbarometeret.
Tekn/geo:
Tek.geo, geo. real, petroleum: vært på generalforsamlingen til linjeforeningen,
Bergstuderendes forening, og fortalt om oss selv og sakene vi har jobbet med dette
semesteret.
"Det korte campusprosjektet IVT". Deltatt på oppstartsmøte for mulighetsstudie for et senter
for geologi og petroleum og informasjonsmøte for studentrepresentantene
Design:
- Hatt KTV-møte, dialogmøte og kontortid
- Fått valgt ny ITV Sigve ved akklamasjon
- Undersøkt hvorfor det var dårlig oppmøte på et infomøte instituttet organsierte om
masteroppgaver forrige uke
Bygg:
- Avholdt siste kontortid for semesteret
- Emmi har laget erfaringsskriv til neste ITV og skal ha erfaringsoverføring
førstkommende onsdag
- Kristoffer har vært i møte ang. kort campus prosjekt
- Fått i gang ny kjøkkenkrok til byggstudentene på Lerkendalsbygget
- Skal i SPU-møte tirsdag 29.november
I&IKT:
- Semesterets 3. KTV-møte har blitt avholdt. Få nye saker.
- Dialogmøte var vellykket. Får støtte fra flere instituttledere i «romsaken»
- Lesesalen som mange av I&IKTs studenter bruker ble foreslått stengt grunnet oppussing,
dette er nå utsatt til etter eksamensperioden.
Marin:
Hatt allmøte og dialogmøte
STI:
Ny struktur i AU. 6 stk. i AU. 4 i trondheim. Konstituerende møte på torsdag.
62/16 Eventuelt.
29.11. Ledermøte og undervisningskomitemøte. Magnus og Ole-Martin har eksamen. Petter
Tufte stiller på UK-møte. Lars F.Kjelsaas stiller i ledermøte. Send sakslisten.
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