NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap

Studentrådet IV

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
Mandag 13.02.17 på Scandic Lerkendal
Tilstede: Ole-Martin Fyen, Hanna Margrete Høgset, Aleksander Thiren Sriskantharajah, Stine
Stølnes Faanes, Johan Christian Wigen Hjort, Gøran Sildnes Gedde-Dahl, Kjersti Buraas Snoen,
Dennis Adelved, Maren Møller Bergli, Stephanie Buadu, Lars Furu Kjelsaas, Live Forfang Bjørnstad,
Dhanushi Nayanatara Attanapola, Espen Tillserås Helseth, Anja Beate Andersen, Marthe Ruttenbord,
Malin Helen Boman, Bjørnar Belsvik, Ferdinand Flåten Refsnes, Jakob Louis Karlsen
Ikke tilstede: Maria Dyrseth, Kristoffer Torbjørnsen, Lars Jørgen Risdal
FUS: Henrik Løfaldli, Phrida Norrhall
STI: Lars Bjørnar Vist
Møteleder: Ole-Martin Fyen
Referent: Berit Skive
SAKER:
14/17 Orientering fra FTV
Innledningsvis repeterte Ole-Martin møteteknikk – tegn for innlegg, replikk, spørsmål og
saksopplysning.
Vært på Ledermøte og utdanningskomitemøte.
Status campus: Samle teknologi Kalvskinnet, Valgrinda på Gløshaugen. Bruke lokalene rundt IPM
(Perleporten). Tidsperspektiv: mer enn 2 år. Alt som kan flyttes uten nybygg på Gløshaugen skal
flyttes før høsten 2018.
Bygg og miljø: Dårlig plass. Trenger nytt bygg på lang sikt. Ser på flere muligheter.
Geo/petr. Mulighet for å bli plassert på Valgrinda.
Studentarbeidsplasser: Trangt om både lab- og lesesalsplasser.
Hva skal siving være. Diskuterte egenart på de ulike alternativene. Siving skal være et
profesjonstudium. Arbeidet går raskt så viktig med noen avklaringer. Det er viktig å få en god dialog
med de som sitter i Bsc grupper. Snakk om å samkjøre studieprogrammene til
studieprogramområdeutvalg med studieprogramleder slik at det blir et nivå til. Skal organiseres i
løpet av våren.
15/17 Mål SR-IV
Tar utgangspunkt i det som har kommet frem i løpet av dagens seminar.
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Viktig å komme med innspill til Blackboard. Koble utveksling til blackboard. Be KTV og
referansegruppene å ta bruken av blackboard inn i rapportene om hvordan blackboard fungerer.
Mange faglærere utnytter ikke mulighetene som ligger der. Alle må gi Ole-Martin tilbakemelding på
hvordan Blackboard fungerer.

16/17 ITVer kontakt med studentene
Viktig at alle er bevisst når de er i møter og andre arrangement at en tar opp aktuelle saker som
studentrådet arbeider med, som referansegrupper, avvikssystemet og andre tema Studentrådene er
opptatt av
17/17 Runde rundt bordet
Marin:
Vi har jobbet med en presentasjon til Mannhullets formannsvalg som var nå på fredag. Dette ble vårt
første allmøte dette semesteret, med mulighet for et til i april.
Fornybar Energi
- Deltar i arbeidsgruppen for Fornybar Energi og vi skal se på Fornybar-linjene i Trondheim og
Gjøvik, og prøve å samkjøre linjene slik at 3 semester er like. Vi skal se over emnesammensetning,
når i semesteret de forskjellige emnene skal være, hva de forskjellige emnene skal inneholde osv.
- Har vært på Oppstartssamling – «Prosjekt i samordning av bachelorportefølje»
På oppstartsmøtet gikk vi gjennom bestillingen fra rektor og Teknologirapporten. Vi begynte
prosjektet med å diskutere hva vi mener dette prosjektet går ut på, hva målene i prosjektet er og hva
vi skal gjøre for å oppnå målene i prosjektet.
Vi lagde en grov oversikt over når vi skal møtes og hva vi skal gjøre før neste møte. Vi har en satt
plan for når forskjellige mål i prosjektet skal leveres.
Vi er per nå to representanter som er studieprogramledere på Kalvskinnet (Håvard Karoliussen) og i
Gjøvik (Alemayehu Gebremedhin) og en studentrepresentant (Marthe Ruttenborg). Representanten
fra Gjøvik var ikke på oppstartsmøte. Vi ønsker også å få med en studentrepresentant til fra Gjøvik i
arbeidet.
- Jeg spurte Frank Almeli om Fornybar studentene sin plassering på fakultet. Han understrekte at
Fornybar skal bli på IV-fakultetet, og at plassering av studentene til Fornybar på et annet fakultet
enn lærerne vil vært unaturlig.
EMIL:
- Vært i møte med EMIL-styret
- Vært i møte med kontorsjef på EPT for å diskutere en sak til utvidet ledergruppe møte
- Vært med å intervjue studieveileder til Vannmagasinet (linjeforeningsavisen til EMIL)
- Startet planlegging av KTV-møte for elkraft (inkl. EMIL) med tillitsvalgte på elkraft
Maskin:
- Har snakket med Frank Almli om møte ang. saker jeg tok opp forrige møte. Møtet er under
planlegging.
- Blitt med i utvalget for samkjøring av bahelorporteføljen.
Bygg, Bsc: så hadde jeg møte med KTV’er og avdelingsfag leder dagen etter seminaret.
Jeg har også deltatt på møtet ang «samkjøring» av bachelorstudiene.
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Bygg, Ålesund: - Jobber med problemet med kontorplass for kontortid.
(Dette er nå tatt opp med institutt leder på vårt institutt, som er på saken)
- Få arrangert «allmøte» med alle tillitsvalgte på instituttet.
(Her er enda ikkje dato satt, men vi har nå fått samla inn navn på alle tillitsvalgte og opprettet
facebook-gruppe)
- Generelt å jobbe med å få innarbeida vervene ved instituttet for å tilrettelegge i størt mulig grad for
neste generasjon ITV’er ved instituttet her i Ålesund.
- Opprette kontakt med leiinga på institutte for å få informasjon om møter internt, så vi vert invitert
til desse.
18/17 Eventuelt
*
Finnes det et felles skriv om masterskriving?
*
Vil opprette veiledningsprofiler slik at studentene kan få en forventningsavklaringer.
*
Det brukes ekstraverktøy (eks.diskusjonsfora) blant en del forelesere som er pilot på
blackboard. Få dette bort!! Etterlyser bedre opplæring på Blackboard. Forelesere har får
dårlig opplæring. Viktig at en utfordrer blackboard i stedet for å bruke andre støttesystemer.
Alle skal ta dette i bruk til sommeren.
*
Ønsker at nøkkelpersoner når det er tema, ex Henrik og Phrida når det er aktuelle saker.
Inviterer disse inn i møtene.
*
Ikke bruk forkortelser –send ut forkortelsesoversikt
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