NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap

Studentrådet IV

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
Mandag 24.04.17 på møterommet Gamle fysikk
Tilstede: Ole-Martin Fyen, Hanna Margrete Høgset, Aleksander Thiren SriskantharajahDennis
Adelved, Lars Furu Kjelsaas, Anja Beate Andersen, Marthe Ruttenbord, Jakob Louis Karlsen,
Kristoffer Torbjørnsen, Kjersti Buraas Snoen, Stephanie Buadu, Live Forfang Bjørnstad, Maria
Dyrseth,
Ikke tilstede: Gøran Sildnes Gedde-Dahl, Maren Møller Bergli, Malin Helen Boman, Bjørnar
Belsvik, Stine Stølnes Faanes, Ferdinand Flåten Refsnes, Dhanushi Nayanatara Attanapola,
Espen Tillserås Helseth, Johan Christian Wigen Hjort
STI: Johannes Bjartnes
Møteleder: Ole-Martin Fyen
Referent: A. Thiren Sriskantharajah
SAKER:
33/17 Orientering fra FTV
Ole M. orienterte.
Fra ledermøte 4.April: Mye om ny videreformidlingsmodellen (VFM). Basis og resultat
komponent. Instituttene måles på en del resultater og får en sats eller fordeling fra en felles
pott fra fakultetet avhengig av om rammen er lukket eller åpen.
Ift. samlokalisering ønsker er det ønskelig å flytte så snart som mulig.
Dialogmøte med Berit Kjelstad, prorektor utdanning. Gjennomgang av arbeidet på fakultetet.
Fokus på SEED.
Dialogmøte med rektor og stab. Temaet var forskning, men mye snakk om utdanning. Rektor
støtter oppunder forslag om forskning på utdanning. Besvare spørsmål som f.eks. «Fungerer
utdanningen» .
Snakket om motivasjon og frafall fra studiet.
Siv.ing tittel diskuteres fremdeles.
Orientering av Kort Campus fase 2 vedrørende Bygg, Maskin, Geo og pet, og EPT av Thiren.
Går i korte trekk gjennom Kort campus fase 2 rapport til Geir Nilsen.

34/17 Valg
Alle plasser fylt, men
Marin, tek geo, pup, er de eneste som hadde reelt valg.
Seyed Saeid Hosseini, FTV
Kristoffer Torbjørnsen, ITV – Bygg og miljø
Anja Meisler, ITV – Energi og miljø
Lars Tollefsrud, ITV – Geologi(realfag)
Ingrid Folstad, ITV – I&IKT
Maiken Berthelsen, ITV – Marinteknikk
Ingeborg Kvammen, ITV – PuP
Bjørnar Myrseth Nilsen, ITV – Tekniske geofag
Kristoffer Brandsrud, ITV – IHB - Ålesund
Stand:
 Enighet om at vi bør stå på stand i uken det er valg, slik at man kan få folk til å
stemme ved standen.
 Positivt inntrykk av å kjøre valg samtidig. Bør ha like frister for å stemme slik at folk
stemmer på begge valg.
 Krukka (gjettekonkurranse med godteri på krukke) på stand var bra. Drar mye folk.
35/17 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.
Holder på med fase 2. Vi diskuterer hvilke spørsmål og hvilke temaer som er spesielt
relevante for studentene.
Hold fokus på kvalitet i utdanningen. Ifølge KD skal det være høy internasjonal standard.

36/17 Runde rundt bordet
PuP v Maria Dyrseth
Ansettelse Instituttleder MTP
Jobbet med ref.gruppe for master. I dag oppfylles ikke minstekrav fra FUS om veileders rolle.
SPU møte neste uke.
I&IKT v Lars Furu Kjelsaas og Stephanie Buadu,
Ansettelse Instututtleder KT
Tar siste KTV-møte via tekst, fordi mange meldte avbud forrige gang som resulterte i avlyst
KTV-møte
Studieprogramråd, som SPU men også noen eksterne.
Ny ITV kommer på besøk denne uka.
Jobber med åpen vurdering av valgfag.
Bygg v Kristoffer Torbjørnsen
Arrangere allmøte for bygg
Debatt fusjon
OM: Ta bilder til profilering.
Styringsgruppa: Læringsgruppa og Økonomi er tema.
Snakker om søkertall med studieprogramleder. Blir også tema på SPU.

Blir clean desk på instituttet for alle bortsett fra de som skriver oppgaver. Dette fordi det ofte
er plasser som ikke brukes.
Geo pet/tekn/ v Dennis Adelved, Kjersti Buraas Snoen
Lagde stor undersøkelse.
Det ønskes en workshop for å klargjøre hvordan web siden funker og hvordan institutt.adm
funker og bør funke.
KTV møte planlagt.
Campus prosjektet - Har ikke hørt noe om det.
Energi og prosess Bsc v Marthe Ruttenbord,
Allmøte planlegges i disse dager.
Energi og prosess siv v Anja Beate Andersen,
Ansettelse instituttleder
Jobbet med de mye
Gjøvik v Jakob Louis Karlsen
Instituttleder effektivt valgt, men selvsagt ikke publisert
Et KTV møtet er gjennomført men, ingen vet hvem som egentlig sitter som KTVer.
Purring er i løypa via Stedlig leder, Ole Jackob.

37/17 Eventuelt
 ITVer blir bedt om å skrive erfaringsoverføringsskriv til de nye
o Gjerne stikkord basert på runden rundt bordet.
o Nøkkelpersoner
o Bør svare på hva et år som ITV innebærer
o Send kopi til Berit på mail


Finner en dato for kos og hygge innen neste uke. Inviterer de nyvalgte og de
sittende.

Ole-Martin Fyen/s/
møteleder

Møtet slutt kl. 15:30

A. Thiren Sriskantharajah/s/
referent

