
  

 

 
 

Møtereferat  

Gjelder: Møte i Studentrådet IME   
Møtetid: 27.10.16 Kl. 14.15-16.00  Møtested: Store møterom, Gamle fysikk 
Referent: Trine-Lise Helgesen  

Tilstede 

Phrida Norrhall (FTV siving), Trine-Lise Helgesen (FTV Realfag), Kaja Sørbotten (FTV siving), 

Bendik Deraas (FTV Realfag), Marta Havåg Ranestad (IET), Sverre Johann Bjørke (IDI), Per 

Christian Olafsson (IET), Øystein Brox (ITK), Ida Marie Bosch (ITEM), Mathias Ackermann 

(ITEM), Cecilie Bjørnsdotter Raustein (IMF), Magnus Myrmo Osberg (IDI), Line Sofie Røren Eide 

(LUR), Thomas Kallevik (Elkraft), Astrid Musæus (Elkraft) 

 

Frafall 

Hilde Heggstad (IMF), Camilla Sterud (ITK) 

 

Saksliste 

 

FTV Bendik Deraas ledet møtet. 

 

SR-sak 23/16 Godkjenning av innkalling 

Innkalling ble godkjent. 

 

 

SR-sak 24/16 Runde rundt bordet 

Per Christian: El-sys har valgt en til klasse tillitsvalgt på eget initiativ, så nå har de to! 

Ellers alt det vanlige med diverse møter. 

 

SR-sak 25/16 Høring om emnestørrelse* 

Forslag til vedtak: Studentrådet diskuterer standpunkt om emnestørrelser og noterer seg utkastet som 

er skrevet av FTVene.( Ettersendes p.g.a Frist 27.10.)  

Kaja orienterer om vårt høringssvar. Per i dag er situasjonen at de fleste emnene har et multiplum av 

7.5 stp, men en del har 10. Ved ing.studier må emner være minst 10 stp pga. rammeplan. Det er 

enighet om at vi bør sikte etter en lik standard.  Det sammenlignes pensum med andre universiteter og 

studier. Det uttrykkes forståelse for at en endring til 10 stp. Er veldig vanskelig. Man vil slite å få den 

samme bredden med færre antall emner. Emner med 5 stp kan være en løsning på dette.  

Å skille emnestørrelser mellom ing. og siv.ing vil skape et skille der det blir vanskelig å opprettholde 

tverrfaglighet og muligheten for å ta emner hos hverandre blir vanskelig. Det samme gjelder mellom 

andre fagområder som økonomi, språk osv. Hovedsakelig ønsker studentrådet at det blir likt. Om det 

er 5/10 eller 7.5 er det ikke sterke meninger om. Uansett omstilling er det viktig at kompetansen og 

studieinnholdet blir ivaretatt.  

 

 

O-sak Høring om Råd for samarbeid med arbeidslivet* 
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Mål: Orientere om råd for samarbeid arbeidslivet. Vedlagt høringsbrev fra Studenttinget. Er dette noe 

Studentrådet vil diskutere?  

På rektornivå. Blir utviklet over det neste året, de spesifikke oppgavene er diffuse akkurat nå. Mye 

hva, lite hvordan. Det kommer nok mer konkrete oppgaver etter hvert. Det ytres en bekymring om at 

man skal gå i LMU-fella og jabbe mye uten å få gjort noe. Det blir spennende å se. Det kommer 

innspill om å prøve å knyte kontakt med linjeforeningene igjennom dette rådet. Det ytres ikke ønske 

om å skrive høringssvar. 

 

SR-sak 26/16 Andregangsbehandling av høring om fellesemner 

Høringsvar om fellesemner ettersendes, og kan diskuteres i lys av diskusjonen i forrige møte. 

(Forslag til høringsvar ettersendes) Gjerne send inn saker til Studentrådet, send mail til ftv@sr-ime.no 

Innholdet i faget må kommenteres. Mer spennende innhold er nødvendig og hvordan man legger frem 

faget har mye å si. Vitenskapsteori og oppfordring til diskusjon er også viktige tema. 

Undervisningsmessig skal det ikke være et problem å legge det på instituttnivå. Vurderingsmetode i 

faget kan også ha noe å si for studentenes motivasjon i faget.  

 

Eventuelt 

Høring om Sits helserefusjonstjeneste  

Studenter er gjerne ikke forsikret og dette er en «stedfortreder» for forsikring.  

En endring der man heller hjelper færre med større beløp støttes. Spesielt tannhelse der man generelt 

ikke har noen annen refusjonstjeneste. Et argument er at mange lar være å gå til tannlege fordi man 

vet det blir dyrt. 

En løsning der ny avtale foreslås før vi gi opp avtalen er skummelt.  

Generell enighet om at det bør innvilges mer til tannhelse, om nødvendig på bekostning av 

helserefusjon, uten at det forsvinner helt. 

 

Bendik – Mail om hjelp til psykisk helse fra studenter med VR-programmeringserfaring.  

Astrid - Undersøkelse om masterveilledning har fått grei tilbakemelding. Anbefaler dette for de andre 

instituttene. Denne undersøkelsen må gjerne sendes ut sammen med referatet. Et ønske fra FTVene at 

noen ITVer hjelper til å holde liv i saken.  

Phrida – Allmøte Siv.ing kl 15, 8.11, S1. Phrida stiller!  

Sverre – Online har jubileum 12.11 med ledige plasser! Kom kom! 

Dresscode på Julebord: Galla! (I alle fall ganske fint!) 

 

Møtekritkk 
- For lite servering 

- Vi savner Nina 

Møte hevet 15:41! 

 


