NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
Studentrådet IV

REFERAT
FRA STUDENTRÅDSMØTE
Mandag 30.10.17 på møterommet Gamle fysikk
Tilstede: Hanna Margrete Høgset, Thiren Sriskantharajah, Saeid Hosseini, Maiken Berthelsen,
Dennis Adelved, Bjørnar Myrseth Nilsen, Ingrid Folstad, Stine Stølnes Faanes, Kristoffer
Torbjørnsen, Marthe Ruttenborg, Maria Dyrseth, Lars Tollefsrud, Helen Boman, , Gøran
Sildnes Gedde-Dahl, Helen Boman, Anja Meisler, Lotta-Linn Vestli Moen, Stephanie Buardu,
Ingeborg Kvammen, Bjørnar Belsvik
Ikke tilstede: Kristoffer Brandsrud, Dhanushi Nayanatara Attanapola, Espen Helseth
STI: Lars-Bjørnar Vist
Møteleder: Thiren Sriskantharajah
Referent: Berit Skive
SAKER:
75/17 Godkjenning av referat fra 18.september
Godkjent uten merknad.
76/17 Orientering v/FTV-ene
Ledermøte:
NTNU ønsker å satse mer på EU-finansiert forskning.
Det kom forslag om at forskere med undervisningsplikt kjøpes fri fra undervisning for
å søke forskningsmidler og drive EU-finansiert forskning, og i stedet ansette egne
forelesere. Studentrådet er redd dette vil senke kvaliteten og ønsker å se på mulighet
for å ansette egne forskere i stedet, men dette kan være vanskelig å få gjennomført i
praksis
Samlokalisering:
Flytteprosjektet fra Kalvskinnet til Gløshaugen vil ta inntil 1 1/2 år. Studenter kan
risikere å måtte ha undervisning både på Kalvskinnet og Gløshaugen i denne perioden.
Detaljert plan kommer 1.november, sendes ut til medlemmene når den foreligger
FTV-ene minnet medlemmene om at Dekan presiserte på Allmøtet at mange
avgjørelser blir tatt underveis slik at det vil være særdeles viktig at alle medlemmene
følger godt med i arbeidet rundt samlokaliseringen.

Det kom spørsmål om shuttlebuss mellom campus.
Evaluering ved å ha Allmøte på Kalvskinnet.
- LIVE-sendingen skulle vært blestet tidligere.
- Når er det ideelt å arrangere Allmøte?
- Er det bedre å kjøre allmøte i valguka.
- For dårlig blestet at Olav Bolland kom.
Alle medlemmene bør være mer involvert for å få eierskap til Allmøte Er det en ide å
lage en kort video å sende ut på bakgrunn av innlegget til dekan?
Studentvalget.
Utfordringer med studieprogram tilhøre fakultet og ikke institutt. Fungerer ikke
optimalt i dag, spesielt ved valg.
Pup: feil i valgweben, alle som stemte før kl 12 første dag må stemme på nytt.
FTV-forum.
Besøk av Jenny Bremer; samtale angående konsulentbemanning ved
Studentdemokratiet.
72/17 Valg
Ny oversikt over standvakter er sendt ut. Det er fint om de som har anledning og tid
kan ta med kake. Vanskelig å se hva som er bsc og msc i valgweben.
I Gjøvik: Stor aktivitet med kaffe og flyers.
77/17 Tilhører sak 72/17 (se innkalling)
78/17 Simulering timeplanlegging
Det er 2200 studenter ved IV som skal flyttes fra Kalvskinnet til Gløshaugen. Ut fra
simulering mener NTNU at romkapasiteten er tilfredsstillende. Det kom en del
spørsmål fra medlemmene:
*
Hvilke lokaler bruker studentene i løpet av et år?
*
Hva er tatt med i simuleringen? Er vrimlearealer og grupperom tatt med?
*
Vanskelig å få god utnyttet av grupperom da det er sjelden at det antall
studenter som størrelsen på grupperom tilsier det kan være. Mer ideelt med
små grupperom i stedet for store. Viktig å få fleksible ordninger, eks.
skilleveggsgrupperom.
*
Kan risikere at forelesningssaler kan bli lesesalsplasser når det ikke er
undervisning. Viktig å få disse ut av timeplansimuleringen da det ikke er ideelt
å sitte å lese i forelesningssaler, unntak er undervisningsrom med flatt gulv som
kan fungere som grupperom.
*
Hva skjer når alle skal lese til eksamen? Må tas tak i allerede nå.
*
Hvordan kan studentrådet jobbe med å sikre god nok dekning til studenter som
skriver for bachelor- og masteroppgaver? Egen sak på neste studentrådsmøte.
*
Ofres grupperom for å bli studentarbeidsplasser.

*
*

Studentarbeidsplasser på Tyholt beregnes inn i simuleringen.
Kantiner skal ikke innberegnes.

Følg opp det som blir sendt inn av foreslåtte forandringer
Alle må sjekk i analysen om det er rom som er definert feil.
79/17 Workshop med fakultetet
Torsdag 2. november, kl. 12-15. Påmeldingsfrist i morgen. Hanna sender ut link til
påmelding i dag.
80/17 Allmøter institutt/studieprogram
Mange har allerede avviklet eller har planer om å avvikle dette i nær fremtid.
81/17 Runde rundt bordet
I&IKT:
Hastemøte med SPU: Linjeforeningen hadde sendt et bekymringsbrev til dekan og Studenttinget angående NTNUS nye strategi, hvor det kom fram at studentene følte lite tilhørighet og
at de var redde for å ”drukne” i mengden. Fikk oppklart en del, men linjeforeningsstyret skal
inviteres med på neste møte. Profilansvarlige interesserte i å bidra slik at studentene får mer
kjennskap til dem og bedre forhold til de ulike instituttene, så det snakkes om å ha et
type ”grill en instituttleder”-arrangement til våren.
KTV-møte: Fikk en fin løsning fra 3.klasse for å få KTVer til å få inn saker fra passive studenter – lag en kort og enkel undersøkelse (google form) og send ut i forkant av møtet.
Marin:
Her er vår runde rundt bordet:
-har vært på instituttrådsmøte
-har blestet om valg i time
-skal ha vaffelstand i morgen
-skal på møte for samarbeidsforum marin 1. November
Georeal.
- har vært på SPU-møte
- forbereder presentasjon til generalforsamlingen for linjeforeningen
.Geo/tekn:
-Vært i møte med Egil Tjåland og Linjeforeningslederen om flytting. Mye positive ideer fra
Tjåland sin side.
-Vært i SPU-møte der studentene ble bedt om å komme med innspill til revisjon av
studieplan. Vi fikk inn mange gode forslag som er sendt til instituttledelsen.
-Semesterets allmøte blir holdt samtidig med linjeforeningens generalforsamling mandag
6.nov.
Geo/petr:
Bygg:
Avtalt møte mellom linjeofrening og institutt for bygg- og miljøteknikk
Styringsgruppe møte for samlokalisering 1.nov

Har vært på utvidet ledermøte med instituttet for konstruksjonsteknikk med Maria. Der ble det
diskutert digital eksamen for det er flere fag som skal være piloter med både digital eksamen,
digital retting og full digitalisering. Videre ble det tatt opp at I&IKT ikke er så synlig på
konstruksjonsteknikk og det ble ytret et ønske om møte med studentene fra I&IKT, de
tillitsvalgte og ledelsen for å prøve å finne en måte å gjøre dem mer synlig på.
PuP:
- Deltatt på SPU-møte
- Arrangert 2. KTV-møte for høsten
- Deltatt på møte angående samlokalisering
- Deltatt på utvidet ledermøte konstruksjonsteknikk
- Deltatt på møte om nytt PuP 1 og PuP2 emner
Maskin:
- Har deltatt i samlokaliseringsmøter, og i den forbindelse laget en oversikt over rombruken i
Sverresgate 10 (maskinbygget på kalvskinnet)
- Hatt samtaler med foreleser det er stor misnøye rundt, uten særlig hell. Dette taes med
videre.
Har for øvrig byttet mailadresse, og vil være tilgjengelig på: goran-gd@hotmail.com.
Vil fortsatt sjekke denne mailen, men ikke fullt så ofte.
Fornybar energi:
Har purret ang. samlokaliseringsgruppe-prosjekt og fikk til svar at det var vanskelig å finne et
tidspunkt som passet for alle.
Skulle få svar innen de neste ukene, det er nå nesten 2 uker siden.
Hatt møte med Audun Grøm og KTV i 2.klasse ang. problemer med en foreleser. Han skulle
ta problemet videre til riktig institutt og var veldig opptatt av å ta denne saken videre og få
løst denne. Han hadde hørt om saken tidligere og syns det var beklagelig at det ikke hadde
skjedd større endringer enn det som har skjedd.
Var innom og blæstet om valget i matematikktimen til 1.klassingene. (fornybar og elektro)
Logistikk:
Har hatt KTV-møte
To til ITV og en til studenttinget
Blir blæstet i klassene og får alle til å stemme
Har allmøte for logistikk på torsdag 2/11
studierådsmøte, start desember
EMIL:
- skal ordne allmøte med itv'ene fra ie-fakultetet
-vært på møte med programrådet - evaluering av energi og miljø studiet (5års)
Gjøvik:
Mye jobbing med valget.
Ålesund:
- Kampanjen "sammen om et mobbefritt NTNU", ble suksess her i Ålesund. Vi kjørte
sofalounge i stedet for stand og mange studenter var daglig innom.
Promotering av valget denne uken.

STI: Avviklet Studenttingsmøte forrige uka som gikk veldig bra. Hatt antimobbekampanje
forrige uke. Høstkonferansen til NSO i helga. Vært på Universell sitt seminar om
inkluderende læringsmiljø.

82/17 Eventuelt
*

Hanna sitter i brukerforum for Blackboard. NV har gjort det obligatorisk for det
vitenskapelige ansatte å ta Blackboardkurs
Forslag til endringer: timeplan bør være på førsteside, To-do-liste-varsler. Studentene
velger studietilhørighet hvert semester. Gi tilbakemelding til Hanna om dere har
innspill
*
Kommer til å invitere studentombud til studentrådsmøte.
*
Det er snakk om at alle linjeforeningene skal lokaliseres sammen. Studentrådet mener at
linjeforeningskontorene må være der studentene er.
Møtekritikk: Holde mer i tøylene slik at det ikke spores av. Sakspapirene ble sendt ut for sent.

Møtet slutt kl. 16:05

Thiren Sriskantharajah /s/
Møteleder

Berit Skive/s/
Referent

