NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap

Studentrådet IV

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
Mandag 13.03.17 på møterommet Gamle fysikk
Tilstede: Ole-Martin Fyen, Hanna Margrete Høgset, Aleksander Thiren Sriskantharajah, Kristoffer
Torbjørnsen, Stine Stølnes Faanes, 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, Espen Tillserås Helseth,
Anja Beate Andersen, Marthe Ruttenbord, Malin Helen Boman, Bjørnar Belsvik, Ferdinand Flåten
Refsnes,
Ikke tilstede: Malin Helen Boman, Jakob Louis Karlsen, Lars Jørgen Risdal
STI: Johannes Bjartnes
Møteleder: Ole-Martin Fyen
Referent: Berit Skive
SAKER:
24/17 Orientering fra FTV
Ledermøte: Tok opp studentrepresentasjon på insituttnivå: Dekanatet har ikke full oversikt. Flere
ledergrupper er ikke i funksjon. Skal forberede egen sak på dette neste uke.
Studieprogramutvalg på Kalvskinnet: Få avklart hvem som sitter der og få inn studentrepresentasjon.
Møte med Frank Almli i morgen.
Studentombudordningen: Fungere som uavhengig tredjepart. Skal ansettes før sommeren. Fått
mandat tilsendt.
Blackboard: Hvordan håndtere stenging av It’s learning og fronter som stenges og slettes 15.juli.
Informer KTV-er om dette. Last ned i god tid
21/17 Valguke
Gikk gjennom vaktlisten.
Marin kjører som tidligere på Tyholt.
Forslag til aktiviteter:
#Studentvalget - konkurranse
Alias kan gjøres til konkurranse.
Felles flyers
Workshop om hva er studentråd og hvordan opptre på stand.
Valgweb åpen 3.-7.april
Frist for å melde kandidatur: fredag 31.
Få link der vi melder kandidatur og velger.
Postadresse:
Gløshaugen
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Gamle fysikk

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

25/17 Høring, endring i studieforskriften - sensur
Ole-Martin hadde innledningsvis en kort orientering om høringer.
Bruken av ekstern sensor og veileders rolle:
Universitet og høgskolerådets styre har kommet med en del rådgivende føringer. Ønsker å
harmonisere karakterordningen.
Saken ble diskutert og det kom mange innspill og spørsmål
Kan det være vanskelig for sensorer som er ekstern å sette seg inn i oppgaven, spesielt der
studentene har vært på feltarbeid sammen med veileder i flere måneder?
Er undersøkelsen saken er basert på for liten for å si noe sikkert statistisk?
Vil koste mye!
Kan en se for seg at den eksterne setter karakter men at veileder kan være med å forklare om
oppgaven?
Bør det være et maksimum på hvor mange studenter en veileder skal veilede? Får studenter de
veiledningstimene de har krav på?
Stor forskjell på hva veileder gjør, noen retter oppgavene andre ser ikke på oppgaven.
Enighet i studentrådet om at veileder bør være en del av sensuren.
26/17 Runde rundt bordet
PuP:
Skal ha KTVmøte
Reagerer på dårlig samarbeid mellom Internasjonal Seksjon og programmet
Vært på SPUmøte
I&IKT:
Har hatt ett KTV-møte til nå. Skal få kalt inn til et nytt i nærmeste framtid
Vi skal snakke med studentene på I&IKT under generalforsamling 29. mars
Studieprogrammet har ansatt en rekrutteringsansvarlig som vi skal jobbe tett sammen med videre for
å øke rekrutteringen til linjen .
Lars jobber fortsatt på romsaken og siste nytt er at vi er i kontakt med Lars-Bjørnar som skal hjelpe
oss videre med saken.
Tekn/geo:
Jobbet med å gjøre ferdig spørreundersøkelsen etter ønske fra SPU
Neste KTV-møte førstkommende fredag. Etterfulgt av kakefredag på linjeforeningskontoret
Flere møter med campusprosjektet, senter for geovitenskap og petroleum
Avtaler å holde innlegg på linjeforeningen sin generalforsamling 20. april
Bygg:
Vi har hatt et KTV-møte og skal ha KTV-møte 27.mars, også planlegger vi et allmøte i slutten av
april etter at jeg er kommet tilbake fra Singapore. På KTV-møte ble det tatt opp ting som utveksling,
samt andre saker vi fører videre på neste SPU-møte.
- Har hatt ett SPU-møte siden sist, hvor det ble tatt opp sammenslåing av Kalvskinnet og
Lerkendalsbygget, og muligheter for kveldsundervisning. Studentene er litt bekymret for dårlig
oppmøte og at det blir 12-timersdager, samt at det skal bli større kamp om leseplassene våre på
Lerkendalsbygget.
- Kristoffer har fått ansvar innen styringsgruppen, samt at han sitter i den operative gruppen for
samlokalisering. Han skal snakke og møte de andre studentrepresentantene, samt at han skal i et nytt
styringsgruppe møte neste fredag.
EMIL:
- Deltatt på utvidet ledergruppe møte for EPT: Tok opp emne- og referansegrupperapporter
- Hatt "Semestermøte for elkraft" (KTV fra EMIL + KTV bachleor elkraft)
- Deltok på SPU møte 14. mars
- Planlegger nytt møte med EMIL KTVene 29. mars
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27/17 Eventuelt

Ole-Martin Fyen/s/
møteleder

Berit Skive/s/
referent

Møtet slutt kl. 16.10
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