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Studentrådet IV

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
Mandag 30.01.17 14:15.
Tilstede: Ole-Martin Fyen, Hanna Margrete Høgset, Johan Christian Wigen Hjort, Maria Dyrseth,
Gøran Sildnes Gedde-Dahl, Kjersti Buraas Snoen, Dennis Adelved, Maren Møller Bergli, Stephanie
Buadu, Lars Furu Kjelsaas, Live Forfang Bjørnstad, Dhanushi Nayanatara Attanapola, Kristoffer
Torbjørnsen, Espen Tillserås Helseth, Anja Beate Andersen, Marthe Ruttenbord, Malin Helen Boman,
Bjørnar Belsvik, Ferdinand Flåten Refsnes, Jakob Louis Karlsen og Lars Jørgen Risdal
Ikke tilstede, Aleksander Thiren Sriskantharajah, og Stine Stølnes Faanes
STI: Lars Bjørnar Vist
Møteleder: Ole-Martin Fyen
Referent: Berit Skive
SAKER:
08/17 Orientering fra FTV
Ole-Martin gikk gjennom dagsorden..
Orienterte fra ledermøte:
*
Diskuterte hva skal til for å kalle seg siving og hvordan skal master basert på 3+2
være oppbygd? Skal en ha egne masterprogram for en master i teknologi? Nasjonalt
råd for teknologisk utdanning har nedsatt vilkår med studiepoengkrav knyttet opp mot
emner i matematikk statistikk og fysikk. Studentrådet må komme med innspill på
dette. Skal opp i UU i morgen.
*
Honorarsaken for FTV og IVT: Må få dette avklart snarest for å få signert
arbeidsavtale.
*
Rapport faglig integrasjon innen teknologi. Hovedprioriteringer. Samordning av
studieporteføljen og ett NTNU på tvers av campus. Rapporten sendes ut på mail til
medlemmene
Studieveiledning ut på høring. Medlemmene opplever et gap på hva studieveileder kan
tilby av kompetanse og det studentene kunne ønske seg, og flere melder om liten
kontakt og lang svartid. Ønsker en mer rådgivende rolle; hva kan være fornuftig valg
av fagkombinasjoner og emner i.h.t . karrierevalg.
I tillegg er det viktig å få en tydelig avklaring om beslutningen ligger hos det
vitenskapelig ansatte eller hos rådgiver der det er uoverensstemmelse mellom student
og fakultet i fagvalg og kombinasjoner. Medlemmenes oppfatning av hva en rådgiver
skal være er å være den som hjelper deg videre, men mange opplever at enkelte
rådgivere har størst fokus på å håndheve forvaltningen.
Det kom også ønske om en prosess for å gå gjennom rutiner for utveksling
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Fra møte i SR-Siving:
Kort orientering om hva Teknostart er nå flyttet fra onsdag til torsdag. Medlemmene
oppfordres til å snakke med sine linjeforeningen da dette kan påvirke faddergruppene
Diskuterte kvalitetsmeldingen fra de ulike fakultetene samt innføring av digital eksamen ved
NTNU. I tillegg var faglig integrasjon, etikk inn i teknologifagene og frafallsundersøkelsen
fra forrige semester tema i SR-Siving.
02/17 Fordeling ITVer på institutt.
Nytt utkast lagt frem. Har hensyntatt de innspill som kom på forrige studentrådsmøte.
10/17 Stillingsinstruks ITV
ITV skal arrangere 3 KTV møter i semester skal inn i stillingsinstruksen
11/17 Runde rundt bordet
PuP
- Valgt to nye KTV'er for 2.klasse, da de som opprinnelig var valgt byttet studie og tok friår
- Kalt inn til KTV møte, skal holdes førstkommende fredag
- Deltatt på SPU-møte
- Vært innom 1.klasse sin forelesning og informert om ITV, KTV, studentrådet og
referansegrupper
Maskin, Bsc.
Har hatt møte med KTV'ene, og fikk følgende saker:
-Utdaterte forelesere og pensum i enkelte fag
- Mangel på bachelorrom for 3. VVS.
- Forelesere som ikke legger ut forelesningsnotater på nett
- Etterlysning av tidligere referat fra referansegruppe.
Dette skal jeg ta opp med instituttleder.
I&IKT
- Informert studentene om når/hvor vi har kontortid
- Satt i gang innsamling av fagevalueringer fra forrige semester
- Vært i møte med næringslivsringen til I&IKT
Bygg, siving
- Snakket med Carl angående sen levering av sensur
- SPU imorgen
- Vært innom 1. og 2.klasse og blestet der.
- Fokuserer veldig på det med valg av studieretning
- Samarbeider her med Liv studiekonsulent
- Studievalgsbrosjyre
- Kjørte samarbeid med ktv 2.klasse. når skal det være presentasjon av retningene.
- Flere i 1.klasse som lurte på hvor lenge KTV-vervet varte. Var flere som ønsket å søke.
- Tenkte å ha en litt mere åpen KTV-time
Bygg, Bsc.
Har tatt kontakt via facebook med alle KTV’er. Skal ha møte med de kommende eller neste
uke, ettersom hvordan timeplanene passer.
Har også hatt møte med avdelingsleder på instituttet der jeg forklarte litt om min rolle som
ITV.
Geo/tekn:
 Vært i SPU-møte
 Innkalt til KTV-møte denne uka
 Jobber med en studentsak med en femteklassing som ønsker å få et fag godkjent som
valgbart emne i 3. årskurs.
Postadresse:
Gløshaugen
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Gamle fysikk

Org.nr: 993 077 895
Telefon: 735 95496
E-post: ftv@sr-iv.no

Geo/real:
- Jobber med å få til en løsning for de som allerede hadde begynt på studiet da den nye
studieforskriften ble vedtatt
- Har hatt KTV-møte.
EMIL:

Deltatt på SPU møte
 Skal finne studenter til å delta i en evaluering av studieprogrammet
 Fått med at studieveilederen bør presenteres i linjeforeningsavisen
 Avtalt møte med det nye EMIL-styret
 Felles kontortid for tillitsvalgte fra EMIL
STI: Studenttingsmøte 2.februar. Jobber med arbeidsprogrammet og campus. Delegater til
NSO skal velges på studenttingsmøtet. NTNU har 26 delegater .Medlemmene ble oppfordret
til å stille som delegater.
12/17 Valg av sosial ansvarlig og stand-ansvarlig
Sosialt ansvarlig: Dhanushi
Standansvarlig: Maren, Dennis og Kjersti
13/17 Eventuelt
Seminaret: ny dato: 13. februar på Scandic Lerkendal
Studentrådssmøtene dette semesteret avholdes annenhver mandag kl. 14.15 som tidligere
utsendte møteplan.
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