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Fakultet for ingeniørvitenskap
Studentrådet IV

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
Mandag 18.9.17 på møterommet Gamle fysikk

Tilstede: Hanna Margrete Høgset, Aleksander Thiren Sriskantharajah, Saeid Hosseini, Maiken
Berthelsen, Dennis Adelved, Bjørnar Myrseth Nilsen, Ingrid Folstad, Gøran Sildnes GeddeDahl, Stine Stølnes Faanes, Kristoffer Torbjørnsen, Espen Tillerås Helseth, Marthe Ruttenborg,
Anja Meisler, Bjørnar Belsvik, Kristoffer Brandsrud, Stephanie Buardu, Maria Dyrseth,
Ingeborg Kvammen, Espen Tillerås Helseth, Dhanushi Nayanatara Attanapola, Lars
Tollefsrud, Helen Boman, Ingeborg, Lotta-Linn Vestli Moen, Bjørnar Belsvik
STI: Lars Bjørnar Vist
Møteledere: Hanna Høgset og Aleksander Thiren Sriskantharajah,
Referent: Berit Skive
SAKER:
55/17 Godkjenning av referat fra 4.september
Godkjent
55/17 Orientering v/FTV-ene
*
Eddik-ulykken. Ledelsen ved fakultetet er bekymret for opptakene til
linjeforeningene. Det skal foretas en risikoanalyse og mest sannsynlig må
linjeforeningene fremlegge dokumentasjon på opptaksprøvene til fakultetet.
*
Flytting og samlokalisering. Simulering av timeplanlegging samt
studiearbeidsplasser er gjennomført for høst. Forflytning av studentene fra en
forelesning til neste er ikke hensyntatt.
Simulering bør være for ett studieår. Det etterspørres mer informasjon
*
Revisjon av strategi NTNUs reviderte strategi skal være fullført innen
desember. IV har plan om å være ferdig i februar. Det er fokus på bsc-studiene
og inkludering av studiebyene Gjøvik og Ålesund. Det presiseres at det må
settes fokus på det tverrfaglige arbeidet. Skal være seminar i ledergruppe 13. –
14.oktober. Medlemmende ble oppfordret til å kom med innspill.

*

*
*

*

*

Exphil for Bsc. 7 forskjellige typer. 2/3 felles og 1/3 spesifikt for studieplan.
Usikker på om dette iverksettes neste studieår. Oppbygging vil få tematisk
oppbygning.
VFM er vedtatt. Thiren orienterte kort orientering om hva
viderefordelingsmodellen går ut på.
FTVene har vært på seminar med Studenttinget forrige helg. Videre ble det en
kort orientering om oppstartseminaret førstkommende helg og
tillitsvalgtkonferansen mandag 25.september. I tillegg blir det workshop med
fakultetet tirsdag 26. september fra kl. 12 på Moholt.
Vært i utdanningskomitemøte. Ny prodekan for utdanning Master, Leif Rune
Hellevik. Digitalisering var sentralt tema og byr på stor utfordring. Skal se på
hvordan det fungerer i Gjøvik som har kommet langt i dette arbeidet, men det
vil være er store utfordringer med det store antall eksamener som avvikles ved
NTNU.
Alle oppfordres alle til å følge med på hvordan referansegrupperapportene
følges opp av faglærer.

56/17 Videoforelesning. Ny videoportal, Media showcase. Saken ble diskutert. Det er store
utfordringer på kvalitet og fleksibilitet der det brukes videoforelesninger. Gi tilbakemeldinger
dersom det er ting dere vil FTVene skal ta med videre:
- Det kom forslag om å bruke ressurser på en person som filmer for å heve kvaliteten.
- Store utfordringer med å få en del forelesere til å ta i bruk utstyret.
- Ta opp i referansegrupper og eller ledelsen ved instituttet.
- Forslag at bruk av digitale verktøy blir en del av kvalitetssikringen.
57/17 Rekruttering og hindre frafall av studenter ved IV
Fakultetet ønsker innspill. Det er færre søkere enn tidligere men inntakskravene er fortsatt
høye. Noen studier er åpne i Gjøvik og Ålesund. Målet til IV er at ingen studier skal være
åpne men kan da få som konsekvens at det blir få studenter på enkelte studier.
Mange studier er like/likeverdige men har ulike opptakskrav og Når studiene blir like skal
opptakskravene være like? Det ble åpnet for å komme med kommentarer og innspill.
- Bruke linjeforeningene;
- Bygg har de laget video på 2-3 minutter.
- Bedre nettsider - det er vanskelig å finne frem. Viktig informasjon ved valg ligger for skjult.
- Valgomat ala stortingsvalg på fakultetet, både på rekruttering og ved frafall.
- Trenger bedre forklaring å få frem hva de ulike studiene inneholder.
- Det har vært gode tilbakemeldinger på Logistikkens dag. Gikk inn i klasserommene til de
som nettopp hadde startet (1.kull).
- Egne nettsider til de som går i 3.året på videregående..
- Gi tilbud omintegrert phd
- Intervjue folk som har vært ute i jobb. Videosnutter fra flere yrker.
Hindre frafall:
Få en definisjon hva som menes med frafall, intern overflytting og eller sluttet på NTNU?

Forslag om å gå gjennom studieplanene og flytt på emner der det er spesielt tunge semester
for å gjøre det mer interessant for studentene. På Marin - ett semester som fellesfag
Gløshaugen. Få inn marinfag våren 1.klasse for å få litt innblikk i studiet. Ved Bygg har de
ett fag som inneholder byggfag i 1.semester
Viktig med gode nettsider der de som søker er godt informert om hva de ulike
studieretningene innebærer slik at de ikke slutter av den årsak.
Hvordan få tilhørighetsrom når de fra Kalvskinnet kommer flyttende opp til Gløshaugen.
Bruke ressurser på å dra til konferanse med næringslivet. Instituttene engasjerer seg med å få
folk fra næringslivet inn i studiet. Kontakt næringslivet for å tilby sommerjobber spesielt
rettet mot de som er tidlig i studiet.
Fornybar energi har egne karrieredager for hver studieretning. Inviterer bedrifter og
kommuner hva de jobber med og kan snakke med bedrifter om bsc-oppgaver.
58/17 Runde rundt bordet
Bygg Gløshaugen:
Siden sist har vi hatt ett KTV-møte og et SPU-møte hvor det har vært mye diskutert rundt
dette med eksamensplan og timeplan. Flere av studentene våre har opplevd å skulle ha 3
eksamner på 4 dager, og har derfor prøvd å se om det er mulig å flytte noen av dem, spesielt
da en situasjon var så ille at det var eksamen kl 15.00 en dag, og dagen etter var det eksamen
kl 9.00. Dette ser heldigvis ut til at skal kunne gå i orden. I forhold til timeplan har vi tatt opp
dette med at det er mange som har flere dager med forelesninger fra kl 16.00, som gjør det
vanskelig å kunne utføre fritidsaktiviteter. Dette er det vanskelig å gjøre noe med for
øyeblikket, men det blir tatt med videre i vurdering for neste semester og hvor mange fag som
kan være kollisjonsfritt.
Bygg Kalvskinnet:
Har fått ordner tillitsvalgt til alle klasser
Skal avtale møte med de nye og gamle KTV’ene til uken
Har hatt samler med gruppefagleder ang denne saken på bygg:
https://dusken.no/artikkel/27122/faglrer-publiserte-studentoppgaver-pa-egen-nettside-uten-samtykke/

Ser ut som dette skal ordne seg ganske snart.
Skal på utvidet ledermøte den 06 oktober
Videre har jeg og Maria hatt et møte om hva vi tenker og hvordan vi har lyst til å utføre
valguken. Foreløpig har vi sendt en mail i forhold til standplasser og skal også ta kontakt med
NV og IE for å høre hva deres planer er. Har også løpende kontakt med Hanna.
Marin:
- Fastsatt kontortid, mandager 10-12
- Tatt opp KTV i første, fylt opp i 2. og 3.
- Sendt ut spørreundersøkelse om hvordan folk opplever at forholdene rundt kont er, og om de
føler begrunnelsene de har fått på eksamen er tilstrekkelig.
- Kontaktet vaktmester angående flere stikkontakter i forelesningssaler der det er mye
dataøvinger
Geo/petr

- Blitt innkalt til instituttrådsmøte
-KTV er på plass i alle trinn
-Planlegger første KTV møte mandag 25/09-17
Planlegger møtetid for SPU møte med instituttet
Geo/tekn:
-Har funnet KTV for 1.klasse.
-Planlagt KTV-møte førstkommende mandag 25.09.17.
-Vi har fått mail om møtetidspunkt for møte med utvidet ledergruppe.
-Har sendt ut infomail om at jeg er å nå på kontoret i kontortiden.
Geo/real:
- Jeg har sendt ut infomail til alle geologistudentene ved NTNU og informert om når jeg har
kontortid etc.
- Denis, Bjørnar og jeg snakket om å dra i en forelesning i faget geologi innføring for å skaffe
klassetillitsvalgte fra 1.klasse. Det viser seg nå at Denis og Bjørnar har fått tak i KTVer via
Facebook-gruppen til henholdsvis petroleum og tek.geo. Jeg vil forsøke å gjøre det samme.
PuP:
- skaffet 2 nye ktv'er for både 1.klasse og 2.klasse
- første ktv-møte på førstkommende torsdag
- begynt å jobbe med valguka
- satt interne mål for høsten
Maskin:
- Alle KTV'er er nå fikset, og det blir møte på onsdag 20.09.
- Kontortid blir på linjeforeningsrommet, prøver å finne passende tidspunkt
Logistikk:
Logistikkensdag 1.klasse. Postive tilbakemeldinger, valgt KTV i 1. Blir i 3klasse om en uke
- KTVmøte:
• Engasjement rundt campusflytt. Redd for å miste studieplass og tillhøringsrom, pause forsvinner når man forflytter seg (penger til busskort), redd for mere forelesing på
kveldstid
• Referansegrupper. KTV motiverer, skje forandring (lagres og kan følges opp om man
har eget skjema for logistikkfag) klart til neste KTV møte.
• Reklamerte for tillitsvalgtkonferens
• Logitas opptak- skal diskuteres med de etter linjeforeningstur
•Timeplan, ikke klar for noen uke innpå studiestart. Saknes «huskode»
- Klassens time.
• Ligger inn varje uke, KTV kaller inn når det trengs.
• Jeg sender ut om saker som blitt tatt opp
• Studieleder eller jeg kan komme om det ønskes
• Tettere kontakt, ser tydeligere om det er noe problem
Fornybar energi:
Kontortid: torsdager 10-12
Skal ha allmøte i dag, hvor ca. 70 har sagt at de kommer.
Har hatt første KTV møte. Der snakket vi om hvem jeg var og hva som kan tas opp, spesielt
for å informere de nye KTV’ene i 1. Ellers gikk vi gjennom fagene for å se om det er ting som
må forbedres og hvordan man kan gå frem ved slike situasjoner.

Blitt invitert til utvidet ledergruppemøte.
Ålesund:
- Tillitsvalgte i alle klasser er nå på plass, med unntak av masterstudiet POD, og skipsdesign
- Det er valg til parlamentet denne uken, og jeg bidrar i arbeidet med dette.
- Generelt er det mange som klager på små og overfylte klasserom, mangel på grupperom. Tar
opp dette med timeplanlegger og programansvarlig.
- Enda ikke fått fast kontortid, men opprettet facebook-gruppe for KTVer.
- Skal få avholdt KTV møte ila oktober
STI: har hatt sti-møte og avviklet seminar. Deltar i flere seminar tilstudentrådene.
53/17 Eventuelt
Dhanushi: kommer med forslag til sosiale aktiviteter, sender ut studentrådsgruppa på
FB. Kom gjerne med forslag.
Representant til Homans legat – kom med forslag til en studentrepresentant.
Utdeling av gensere til nye tillitsvalgte.
Hanna Høgset/s/
møteleder

Møtet slutt kl.

Berit Skive/s/
referent

