NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap

Studentrådet IV

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
Mandag 27.03.17 på møterommet Gamle fysikk
Tilstede: Ole-Martin Fyen, Hanna Margrete Høgset, Aleksander Thiren Sriskantharajah, Stine
Stølnes Faanes, Johan Christian Wigen Hjort, Maria Dyrseth, Gøran Sildnes Gedde-Dahl, Dennis
Adelved, Maren Møller BergliLars Furu Kjelsaas, Live Forfang Bjørnstad, Dhanushi Nayanatara
Attanapola, Espen Tillserås Helseth, Anja Beate Andersen, Malin Helen Boman Marthe Ruttenbord,
Malin Helen Boman, Bjørnar Belsvik, Jakob Louis Karlsen, Lars Jørgen Risdal
Ikke tilstede: Kristoffer Torbjørnsen, Kjersti Buraas Snoen, Stephanie Buadu, Ferdinand Flåten
Refsnes
STI: Johannes
Møteleder: Ole-Martin Fyen
Referent: Berit Skive
SAKER:
28/17 Orientering fra FTV
Fra ledermøte: Sentralt tema var medvirkning på instituttnivå. Noen institutt har enda ikke etablert
utvidet ledergruppe. Venter på føringer fra fakultetet. Gjelder først og fremst Bygg og Geo. Ved IGP
kan det bli diskusjon på hvem som skal representere av studentene.
Det er tre alternativ for struktur på instituttnivå. Inst.styre, inst.råd el utvidet ledergruppe.
Fra SR-Siving. Status på faglig integrasjon studieprogramporteføljen.
Skal i UK denne uken. Kvalitetsmeldingen er på agendaen.
29/17 Status valguke
Dag 1: Lite folk i starten. Lite egnet sted. Mange positive studenter og flere vurderer å stille.
Thiren tok en gjennomgang på hva en må man tenke på når en står på stand. Vær aktiv, få folk til å
stoppe, motivasjon til å søke/stemme og få de til faktisk å gjøre det.
Skal stå sammen med studenttinget neste uke på Kalvskinnet
Viktig at alle medlemmene oppfordrer medstudenter til å stille som FTV.
Valgprosessen i Ålesund – Bjørnar skal ha møte med Stedlig leder Ålesund om organisering
Ingen valg av ITV i SR-IV-Gjøvik men viktig at de også der oppfordrer studentene til å stemme på
FTV-valget.
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30/17 Status ansettelsesprosess instituttledere
Viktig å tenke på når en sitter i innstillingsutvalget:
- vær aktiv og still spørsmål. Sett holdning til undervisning på agendaen; oppfølging – samlinger,
seminarer e.l. Få til en avklaring på søkerne i forkant.
Aktuelle spørsmål kan være:
- hvordan få bedre samarbeid etter fusjonen? Hvordan ser de for seg samarbeidet mellom
studieprogrammene og instituttene? Hvilke tanker har de på samarbeid mellom andre institutt, og
hvordan ser de for seg pedagogisk oppfølging av faglærere.
- Blackboard – oppfølging.
- Studentaktiviteter - tilgang på verksted
- Utfordringer rundt enkelte fagmiljø – kulturelle utfordringer.
- Hvordan sikre god kvalitet i undervisningen, hvordan øke læringsutbytte, hva mener de er god
undervisning, hva mener de er god innovasjon rundt forelesning

31/17 Runde rundt bordet
I&IKT:
 SPU-møte avlyst pga for få saker, nytt møte fredag 31. mars
 Generalforsamling i linjeforeningen onsdag 29. mars, benytter muligheten til å holde allmøte
 Skal ha KTV-møte nr. 2 for semesteret tirsdag 4. april
 Intervju til instituttleder fredag 31. mars
Bygg Siving:
Holdt KTV-møte der det ble diskutert studieretningsvalg for 2.klasse og dato de skulle ha
dette på. Det var også noen uklarheter etter et møte med studiekonsulentene og representanter
fra IBM og KT. Studiekonsulenten har nå sendt ut en mail til studentene der det ble
tydeliggjort det som virket uklart.
4.klasse savner informasjon angående valg av prosjektoppgave og master. Dette har blitt tatt
opp på SPU og det jobbes med å få ut informasjon. Selvom det i fjor ikke ble gitt ut før
slutten av april.
Kristoffer har jobbet med Magnus i Studenttinget i styrings-gruppen ved samlokalisering som
nå er ledet av Frank Arntsen. Det ventes delrapport fra den operative gruppen angående å
flytte studieprogrammene og fagmiljøene på kalvskinnet opp til Gløshaugen.
Bygg Bsc:
Har vært på to møter ang flytting fra Kalvskinnet til Lerkendalbygget.
EMIL:
- Må finne ny KTV for 4. klasse (5. klasse fra høsten) pga utveksling
- Vært på SPU-møte
- Funnet studenter til evaluering av EMIL
- Diskusjonsmøte: utvidet KTV møte. Diskutere evaluering av EMIL og allmøte
- Sendt mail om Allmøte og ITV
- Intervjue kandidater til stillingen som instituttleder på EPT
- Skal delta i sammenslåingsgruppe på EPT
Marin:
- stått på vaffelstand, snakket med medstudenter om ITV stillingen.
- fått KTVene til å bleste ITV valget og spørreundersøkelsen om Marin studiet
- vi har jobbet med å få marinstudenter til å svare på spørreundersøkelsen om marin studiet
Maskin:
-Kommet langt i bachelorporteføljen, og ting går bra; vi blir godt hørt.
- Er blitt med i et utvalg som skal se om flytting til Gløshaugen er mulig, som studentrepresentant.
-Jobber med å samle inn referansegrupperapporter i fag som studentene er misfornøyd med.
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32/17 Eventuelt
Sivingtittel – status. 3 alternativer
1. fortsett som før.
2. Skille på anvendelse og fordypning/forskning
3. uaktuelt – MEN HVA ER DET 3.ALT?
Det nedsettes virksomhetskomite for sivilingeniørstudiet.

Ole-Martin Fyen/s/
møteleder

Berit Skive/s/
referent

Møtet slutt kl. 15:30
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