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Studentrådet IV

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
Mandag 08.05.17 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, 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
Ikke tilstede: Live og Bjørnar
STI: Magnus
Møteleder: Ole-Martin Fyen
Referent: A. Thiren Sriskantharajah
SAKER:
38/17 Orientering fra FTV
Ny FTV Syed var tilstede og presenterte seg for studentrådet.
Viderefordelingsmodellen. Inst.lederne har ikke sterke meninger om dette. Nedsatt gruppe
jobber med dette. Se forrige referat. De fleste ga sin tillit til arbeidsgruppa som er nedsatt av
ledelsen ved fakultetet.
Fra vedlegget: Studieprogramråd eller utvidet ledergruppe. Ex Bygg, studieprogramutvalg for
hvert treårig. Eget SPU i Gjøvik og Ålesund og et råd for alle.
Ikke helt skreddersydd enda.
Utvalgene og rådene skal settes sammen på nytt fra høsten
Søkertallene: rekruttering. Når en har media som skriver at det ikke finnes jobber har dette
påvirkning. Har hatt en topp og kanskje er en tilbake til normalen. Viktig å ringe de som har
søkt før fristen for å
3+2 og 5-årig. Kommet forslag etter dekanmøte, kort og lang sikt. FUS ønsker å skille
mellom faglig fordypning og anvendelse. Forslag som preenteres til styret til høsten er på kort
sikt: beholde det som det er. Navneendring: 3+2 master i ingeniørfag. 5-årig master i
teknologi. Siving blir en tilleggtittel for alle. Vil oppnå oppnå bedre systematikk og logikk. På
lang sikt: sette ned en virksomhetskomite. Legge grunnlag for neste generasjons
utdanningstilbud. Skal være ferdig i løpet av 2019 og implimenteres i 2020. Dette er ikke
endelig fastsatt. På høring til høsten.
39/17 Fakultetet ønsker innspill; hvordan spre informasjon til studentene.

FTV har blitt bedt om hvordan fakultetet kan spre informasjon til studentene. Runde rundt
bordet: Innsida brukes ikke av studentene. Er strømlinjeformet mailutveksling, mer helhetlig.
Epost er viktigst. Lag kortversjon øverst i stedet for lange mail. Bruke Blackboard er lettere å
nå studentene der. Rydd opp i sine hjemmesider. Instabartider. Infoskjermer fungerer bra i
Gjøvik. Periodisk, Mail samles opp på en fast dag f.ex. Facebook: lag egen inst.side. Åpen
gruppe der du må bruke mailadressen på facebook (fungerer på Bygg). NTNU ønsker ikke å
bruke facebook som infokanal for studentene. Få påminnelse når det er endringer som
studentene må inn og sjekke.
40/17 Evaluering av semesteret
Ekstaarbebid pga stsudieportefølearbeid, ansettelser av inst.ledere, samlokaliseringsarbeid.
Runde rundt bordet. Facbooksiden har blitt veldig bra. Seminaret på Lerkendal var veldig bra
men burde kommet tidligere. Lite fellessaker for hele studentrådet. Fungerer bra som et
samlingspunkt. Kanskje vært viktig å ha en viktig sak som en har som sak gjennom flere
studentråd. Kanskje kan ITVene avhjelpe FTVene om enkeltsaker. Ønsker at det er mer
synlighet på Kalvskinnet. Få presentert hele Studentdemokratiet og Velferdstinget på
Kalvskinnet. Hvordan løse dette. Prate om studentfrivilligheten. Foreslår at neste allmøte på
Kalvskinnet – mange spørsmål fra studentene på Kalvskinnet. Synlighet: Hvorfor skal vi være
synlig. Viktig at de vet at det er et system som kan hjelpe om de trenger. Hva de tilhører. Må
ses i sammenheng med at det er problemer med rekruttering til ulike tillitsvalgte.
Synlighet: tema på seminaret. Få frem hva studentrådene kan være med å bidra med. Gå rundt
i klassene litt i etterkant av semesterstart. Orienter hva ITV-ene gjør. Ha stand i januar når det
er roligere. Ha en fellesbok med hele Studentdemokratiet. Bruke linjeforeningsversjonen –
fadderperiodeversjon, få med innlegg der. Var opp på forrige seminar. Bl.a. bedre samarbeid
med linjeforeningen. ITV går mot sine studieprogram. Studentparlamentet Gjøvik er
tilgjengelig der de serverer kaffe og der en kan stille spørsmål. Vært vanskelig å koordinere
ved EMIL for det andre studentrådet er annerledes organisert. Vanskelig å nå Kalvskinnet.
Saken om utveksling ble aldri tatt opp og fulgt opp. Sjekk hva er Utsia på NTNU utveksling.
Få sakene mer konkret og kanskje nedsette en komite. Brukt mye tid på unødvendige ting.
Vær litt mer kritisk på saker som tas opp. Ønsker mer halvårig tidsplan for neste semester.
Lag litt mer systematisk organisering av saker og lag konkusjon og ansvarlig. All blesting på
Marin er sammen med linjeforeningen. FTV-ene vise seg frem på Marin og andre som ikke
ligger på Gløshaugen.
Det sosiale: det kunne vært litt mer aktivitet. Gjøre noe etter studentrådsmøte. Ut å spise i
morgen kl. 19 på BROR
Føler ITV at dere bruker for mye tid? Nei.
Stephanie stiller på fakultetsstyremøte.
41/17 Runde rundt bordet
Gøran: Mye flytting og studieprogramporteføljen på Kalvskinnet. Misnøye med fag som tas
opp. Skal ha KTV møte neste uke.
Bygg. SPU møte. Samlokalisering av Kalvskinnet til Lerkendal. Samlokalisering for hele
fakultetet: om å flytte Kalvskinnet til Gløshaugen generelt. Allmøte i morgen.
Geo: Utvidet ledergruppe. Campusprosjektet. SPRmøte ble avlyst. Inst.utv for ny inst.leder.
Planlegger nytt KTV-møte eller evaluering av semesteret på mail.
Marin: spørreundersøkelse om studiet på Marin. Dårlige søkertall. Arrangement årets
foreleser og kullets student i samarbeid med linjeforenigen.
Taletid på allmøte til linjeforeningen.

Pup: KTv-møte . SPUmøte – søkertall, tiltak for å bedre tallene. Se på andre.
Pedagogikkprisen utdeles. Clean-deskplasser-hva betyr dette. Referansegruppe ved master:
send ut rettigheter for studentere. Send også dette til ansatte. Referanegrupper med personer
fra alle inst. Få til rammer innad i inst hvordan dette skal fungere. Finns det instruks for
student og ansatte hvordan å fylle ut referansegrupperapport. Finn styrevedtak for hvordan
dette skal gjøres. Send ut. Sti skal lage nytt hefte for referansegruppehåndbok for studenter.
Viktig å lage felles referansegruppearbeid for fakuletet.
Magnus: Studietilsynsforskriften: fokus fra kvalitetssikringssystem til kvalitetssikringsarbeid
for å se på om arbeidet som gjøres er godt nok.
I&IKR: hatt vervoverføring. Hatt KTV-møte med oppsummering på semesteret. Serverte mat
og drikke. Første og 2.årskurs der det tar lang tid å få begrunnelse for karakter. Får derfor ikke
anledning til å klage. På store fag er det stort arbeid å gi begrunnelse til alle studenter. Ber
studentene komme å få muntlig begrunnelse.
5.klasse er misfornøyd – mange har dårlig oppfølging i masterarbeidet med alt fra
arbeidsplasser og hvem de skriver for. Studieprogramsråd med tre eksterne kontakter. Opptak:
nedgang i søkertallet, færre søkere en det vi har studieplasser. Dårlig info om presentasjon om
Marin
Gjøvok: Hatt KTVmøte. Skal ha møte med utvidetledergruppe.
EMIL: erfaringskriv. 2.gansintervju Inst.leder. SPUmøte. Rekruttering, søkertall ned, hva kan
gjøres. Spørreundersøkelse. Arbeidsmøte om evaluering av EMIL. Skal i utvidet
ledergruppemøte og SPUmøte
Bygg: SPU-møte – campusflyttinga. Samme info på flere ulik møter. Faggruppeleder;
kvalitetssikring av referansegruppene. Skal ha hatt innlegg i generalforsamlingen til
linjeforeningen men dette ble avlyst. Skal ha KTVmøte i juni.
Marthe: Hatt irnomøte. Usikkerhet om flytting. Samordning av bsc – få dette opp å gå ved
studiestart 2018. Mange endringer i studieprogrammet. Inspill om referansegruppe. Lærere er
for dårlig til å ta tak i dette. Marthe får tilsendt alle rapportene for å få gitt dette videre.
Malin Helen: samkjøring av bscfag. Studieprogrmråd og flytting av campus og ktv-møte.
Logistikkens dag der studieprogramleder presenterer, linjeforenening og tillitsvalgte
presenterer hva en arbeider med.
Maren: Inst.ledermøte neste uke. Ha KTVmøte og allmøte
41/17 Eventuelt
Middag i morgen kl. 19. Send inn erfaringsskriv. It’s learning stenges 15.juli. Takker for
semesteret.
Ole-Martin Fyen/s/
møteleder

Møtet slutt kl. 15:30

Berit Skive/s/
referent

