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SAKER:
83/17 Godkjenning av referat fra 30.oktober
Godkjent uten merknader
84/17 Orientering v/FTV-ene
Ledermøte
Jobber med å få inn folk i SO-stillinger. Dette er roller som trengs i
omstillingsprosessen og strategiske satsninger.
Utdanningskomiteen
Det jobbes med en rekrutteringsvideo som skal opp på ulike plattformer.
Diskusjoner om Python som programmeringsspråk
Pilot med digital eksamen på tre institutt.
Diskusjoner om samlokalisering, ser at alle ikke kan flytte samtidig.
Blackboard
Møte med multimediesenteret

Har ledig kapasitet til å filme flere forelesninger og lager videoer til bruk i
undervisning. Men det er studentene å fagmiljøene sitt ansvar å presse på for at
tilbudet blir benyttet. De kommer ikke til å gå rundt og mase på ansatte selv.
85/17 Evaluering av Workshop om kommunikasjon
Det ble avholdt WS med fakultetet for å bli bedre på å kommunikasjon fakultetstudenter.
Fakultetet var veldig imøtekommende og var flinke til å lytte til det som ble sagt.
Viktig å gjøre informasjonen søkbar, så det er lett å finne fram. Veldig få leter seg
fram gjennom hele hjemmesiden. NTNU.no er ikke tenkt for studentene som allerede
går her, annen informasjon finnes lengre inn i systemet. Spilt inn ide om et eget emne
på blackboard for ulike studier. Kan være nyttig med en WS i året med ulike tema.
Kjekt å samarbeide om ting som alle er opptatt av og hvor det kan skje ting. Gjerne
tidligere i semesteret.
72/17 Valg – Evaluering
Evaluering av studentvalget 2017
Om man tar utgangspunkt i valget av ITV for fakultetet ligger oppslutningen på IV på
27%. Det digitale systemet har fungert godt for de som har stemt og hjemmesidene har
vært gode på mobil. I noen valg hvor man skulle kunne stemme på to personer eller
prioritere var det uklart og i noen tilfeller umulig å stemme på flere enn en. Det er
begrenset hvor mye informasjon man kan gi inne på valgsiden, dette var for lite. At
man må trykke på en knapp for å få mer informasjon om kandidatene gjør at mange
ikke gidder å lese seg opp og stemmer mer på måfå. Alt for mange valg man kan
stemme i og det er derfor uklart hvor folk hører til. Her må man fortsette å jobbe med å
finne en løsning.
Stand i valguka var kjempelurt. Smart å stå sammen med de andre. Likevel viktig at
alle fakultetene er representert på stand så man får gitt så god info som mulig. Man
kunne nådd ut til flere studenter med å f.eks. stå på stand på Elektro. Veldig dårlig
informasjon på engelsk om hvordan man stemmer og om kandidatene.
Som kandidat gikk det veldig greit å stille til valg, men det var vanskelig å finne
teksten kandidatene skrev om seg selv. Forskjellig rekkefølge på matrisen til STi og
kandidatene på valgweb. Stor forskjell på velgermassen fra ulike campus.
Alt for få som stiller til valg til ITV, uten reelt valg er det vanskelig å påberope seg et
fungerende demokrati.
87/17 Samlokaliseringsprosjektet
Hvordan kan vi nå og i tiden fremover på best mulig måte bidra til at studenter får
den informasjon de trenger? Vi trenger innspill i forbindelse med vårt møte med Roar
Eriksen, Kommunikasjon- og HMS-rådgiver ved fakultetet.

Mail er den informasjonskanalen studentene helst bruker. Evt. en faggruppe på blackboard. Finnes hjemmeside med informasjon om prosjektet, men her er det mye info
som ikke nødvendigvis er nyttig for alle. Må få informasjon som er relevant og lett tilgjengelig. Hva med underviserne? Kan de brukes til å få ut informasjon?
Mye av informasjonen finnes, men det er blant annet de tillitsvalgte sitt ansvar å få ut
denne informasjonen og være et bindeledd til ledelsen.
Det gis mye forskjellig informasjon som ikke henger sammen og ofte ikke stemmer
overens. Dette må fakultetet bli bedre på. Hjemmesiden bør lages mer spennende og
enklere å navigere på. Behov for at man får informasjon som gjelder en selv og sin
egen hverdag.
88/17 Programmeringsspråk i ITGK, Python vs. Matlab
Flere studieprogrammer har lyst til å bytte til bruk av Python.
Det er ingen innvendinger i studentrådet mot å bytte. Python er mer utbredt i bransjene
og er dermed mer relevant.
89/17 Runde rundt bordet
I&IKT: Hatt allmøte siden sist. KTV-møte til uken. Skal ha møte med konstruksjon for å
snakke om hvordan man kan synliggjøre I&IKT på KT.
Geo/tekn: Har vært på første møte i samlokaliseringsprosjektet. Gjennomført en undersøkelse
ang. bruk av forskjellige typer rom under eksamen/lesing/bachelor for å komme med innspill
til ombygging av et klasserom på Varmeteknisk. Vært i møte med arkitekt ang. ombygging av
et klasserom på Varmeteknisk. Var tegnet opp som stille-lesesal, og 3 grupperom, men siden
dette er tiltenkt bachelorskriving har jeg kommet med innspill (fra undersøkelsen) om at vi
ønsker flest mulig grupperom. Arkitekten skal tegne ut flere alternativer som vi skal få i løpet
av uken. Blitt spilt inn fra faggruppen til Fornybar på Kalvskinnet at det ønskes et rom til
linjeforeningen på Varmeteknisk. Fått innkalling til neste Utvidet Ledergruppemøte.
Geo/petr: Avholdt allmøte. Planlegger KTV møte til neste uke.
Geo/real: Har vært på generalforsamling og informert om blant annet samlokalisering. Har
deltatt på prøveforelesning i forbindelse med nyansettelser ved Institutt for Geovitenskap og
Petroleum. Holder på med å ordne dato for KTV-møte. Skal på SPU-møte denne uken
EMIL: Hatt innslag på generalforsamlingen det vi har fortalt litt hvem vi er og hva vi gjør.
Vært på SPU-møte, hvor det ser om som studieretningen får to nye mastere. ITV for IE
(energi-og miljø) skal på møte for å prøve å endre eksamensform og innhold i intro-faget
"Energi og miljø". Skal på utvidet ledermøte 29.11. Bruker hovedsaklig ktv og facebook, har
også ei spalte i uke-mailen til linjeforeningen.
PuP: De siste ukene:
Workshop om kommunikasjon. Snakket på allmøte til maskin, hadde kahoot. Til neste gang:
Ingeborg på utvidet ledermøte med MTP på siste SR-IV møte. Siste KTV-møte på onsdag.
Skal på møte om PuP-strengen/5-års evalueringen. Møte om KT, og I og IKT. Siste SPUmøte. Referansegruppe master (1. møte snart)
Maskin:

Har hatt KTV-møte. Jobbet med oppklaring i regelverket om hvordan det er med
presentasjoner av øvinger, som teller på karakter men ikke er eksamen, i eksamensperioden.
Det ble da sagt fra SPU-møte at det er ikke er noe regelverk på dette, men det er en uskreven
regel om at all undervisning skal være ferdig innen undervisningsslutt. Dette tas videre med
aktuell referansegruppe, og blir fulgt opp fra vår side. Har hatt SPU-møte. Har begynt å
integrere Ingeborg i arbeidet vårt (Nye ITVen)
Bygg, bsc:
Fornybar energi: Har vært på første møte i samlokaliseringsprosjektet. Gjennomført en
undersøkelse ang. bruk av forskjellige typer rom under eksamen/lesing/bachelor for å komme
med innspill til ombygging av et klasserom på Varmeteknisk. Vært i møte med arkitekt ang.
ombygging av et klasserom på Varmeteknisk. Var tegnet opp som stille-lesesal, og 3
grupperom, men siden dette er tiltenkt bachelorskriving har jeg kommet med innspill (fra
undersøkelsen) om at vi ønsker flest mulig grupperom. Arkitekten skal tegne ut flere
alternativer som vi skal få i løpet av uken. Blitt spilt inn fra faggruppen til Fornybar på
Kalvskinnet at det ønskes et rom til linjeforeningen på Varmeteknisk. Fått innkalling til neste
Utvidet Ledergruppemøte.
Logistikk:
Hatt allmøte
Ny ITV fra jul som jeg skal ha innføring neste uke med Siri.
Marin: Instituttrådsmøte (Marins utvidet ledergruppe). Samarbeidsforum Marin (møte
mellom professorer og representanter fra maritime næringen i midtnorge og møreregionen).
SPUmøte i morgen. Oppdatering fra Evaluering av Marin Teknikk. Allmøte på fredag.
Skrevet ferdig erfaringsskriv.
Gjøvik:
Ålesund: I Ålesund har vi fått en ny ITV på instituttet, så vi er nå 2 på havromsoperasjoner
og byggeteknikk.
Kommunikasjon med studentene går hos oss for det meste gjennom facebook, og også på
KTV møter.

90/17 Eventuelt
Samling i brukerforum for blackbord 16.november
Obligatorisk opplæring for forelesere for å sikre bruk. Mangler en meldingsfunksjon i
bb som gir kontakt med foreleser. Ingen varsling på ny informasjon som dukker opp og
viktige kunngjøringer. Ingen pushvarsel på appen undergraver hele poenget.
Brukerundersøkelsen viser at man er fornøyde og misfornøyde med det aller meste.
Virker som at bb prøver å gjøre alt samtidig. Blir et mareritt av navigasjon.
Mangler søkefunksjon.
Møtet slutt kl. 16.10
Aleksander Thiren Sriskantharajah /s/
Møteleder
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