Møtereferat
Gjelder: Møte i Studentrådet IME
Møtetid: 05.10.16 Kl. 16.15-18.00
Referent: Nina Westerlund Støen

Møtested:

Store møterom, Gamle fysikk

Tilstede
Phrida Norrhall (FTV siving), Trine-Lise Helgesen (FTV Realfag), Kaja Sørbotten (FTV siving),
Bendik Deraas (FTV Realfag), Marta Havåg Ranestad (IET), Hilde Heggstad (IMF), 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), Camilla
Sterud (ITK), Line Sofie Røren Eide (LUR)
Forfall
Thomas Kallevik (Elkraft), Astrid Musæus (Elkraft)
Saksliste
FTV Bendik Deraas leder møtet.
Godkjenning av innkalling
Innkalling ble godkjent, tross feil på klokkeslett med 15 min.
Runde rundt bordet
IET; Vi har vært på 2-3(?) ledergruppermøter på IET siden sist. På det siste tok vi opp saken om
evaluering av studasser og det ble en god /(dårlig?) debatt rundt dette temaet. Vi ble også innkalt til
studieprogramråd(/utvalgs?)møte, men PC var på Røros og jeg glemte helt møtet. Jeg dro innom Ulf
(leder av SU på IET) dagen etter og fikk en oppdatering på hva de hadde snakket om.
FTV Kaja; Jeg har vært på flere LG-møter, tillitsvalgtkonferanse, ftv-forum. Ingvild og jeg har satt i
gang et arbeid for å prøve å få en internasjonal ansvarlig på fakultetene. Så har det blitt jobbet en del
med det nye SR-IE, hvordan strukturere og samarbeide med Gjøvik og Ålesund, og planlegging av
valg.
LUR; Siden sist har jeg vært i ledermøte og styremøte på PLU. Har også fikset KTVer for LUR.
ITEM; Fikset ktv'er, Fått bekreftet at instituttledelsen kaller inn til møte med ktv'er og itv'er. Vært på
utvidet ledermøte der det kom opp en sak om at komtek muligens måtte avholde en eksamen i
Gjøvik, men her har eksamenskontoret sagt seg enig i at tilsvarende eksamen kan avholdes i
Trondheim.
IDI; Har mint institutter på å holde semestermøte, og fått innkalling dit.
Har sendt ut spørreundersøkelse om tilfredsheten ifm utveksling. Vært på undervisningsutvalgmøte,
kartlagt dekningsgrad av lesesalplasser.
ELKRAFT (sendt inn før møtet); Sendt ut spørreundersøkelse for masterveiledning.
Kartlagt utveksling. Thomas var på tillitsvalgtkonferansen arrangert av STi.

Sendt ut spørreundersøkelse om fornøydhet ved administrativt rundt utveksling.Vært på
tillitsvalgtkonferansen. Blitt kort intervjuet av offline, bladet til Online,
Fått mail om stenging av datasaler i eksamensperioden for å avholde digital eksamen.
Camilla; Øystein og jeg har siden sist funnet ny KTV for 5. klasse kyb 5-åring master.
Vi har kalt inn til møte med KTVer og instituttledelsen fredag 14. oktober. Vi har fortsatt ikke skrevet
under på noen kontrakt. Ellers har vi hatt mange hyggelige kontorvakter.

SR-sak 17/16 Ansettelse av nye instituttledere (Utsatt)
Denne saken ble overført fra forrige SR-møte i Selbu pga mangel på tid.
Er ikke relevant før etter jul, men vær obs på at dere kan bli innkalt til intervju, og pass på at dere blir
innkalt til prøveforelesninger.
SR-sak 19/16 Studiebarometeret
Phrida orienterer om hva dette er. Veldig viktig at folk svare på dette. Svært viktig at svarprosentene
blir høyere, da må fakultetet IME ta det mer seriøst. IME har bestemt at de skal lodde ut en iPad til en
av de som bevarer denne undersøkelsen.
Plakater hentes på kontoret – henges opp der folk oppholder seg. Phrida har gjort klart et skriv som
kan postes via for eksempel, Facebook.
SR-sak 20/16 Dekning av lesesalsplasser
Som forespurt ved sist møte ble det lagt frem en oversikt over dekning av lesesalsplasser på 4. og 5 kl
på hvert institutt.
Det er som følger;
Elkraft; 100% dekning
LUR IME; 100 % dekning
IMF; 100% dekning
ITK; 5 kl. har 100% dekning, ikke klart å få tak i noen som har oversikt over 4 kl. (God dekning for 5
kl nå pga at Sintef har flyttet ut av noen kontorer, men hvor vidt dette varer er usikkert på sikt).
IET; 100% dekning
IDI; 57% dekning for 5. kl. og 0% dekning for 4. kl.
ITEM; 100% dekning
På fakultetet er det midler som det kan søkes om til å oppgradere og utbedre områder som har
potensiale for utvikling og som står ubrukt. Kommer trolig søknadsperiode for dette rundt mars 2017.
Mer spesifikk info rundt dette vil komme etter hvert.
Når det gjelder tilbakemelding på dekningsgraden på lesesalsplasser på de ulike instituttene skal
FTVene ta dette videre i en rapport, legge press på å få opp dekningsgraden, spesielt ovenfor IDI.
SR-sak 21/16 Studentrådsvalg
Det ble orientert om periode, tider og stand. Standuker i uke 41 og 42, valguke i uke 43. Det har blitt
satt valguke samme periode som STi.
Stand vil primært være i EL-bygget, og på Kalvskinnet. Info om valg og stand vil sendes ut på mail
fortløpende, samt ett oppsett med standvakter. Byttes innbyrdes om noe ikke passer.
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SR-sak 22/16 Høring om ex.phil
Bendik innleder. SR-IME er en høringsinstans for STi og IME-fakultetet og det er forventet at det
svares på alle høringer.
Det vises til rapporten som var vedlagt innkallingen til dette møtet.
Spm; Burde ex.phil bevares i sin nåværende form?
Innspill;
- Absolutt viktig å beholde ex.phil, men stort problem at det er så dårlig holdning rundt emnet.
Både blant forelesere og studenter. Burde endre på hele opplegget, ha motiverende og
engasjerte forelesere, og moderne metoder under forelesning, ikke et gammelt overheadark.
Burde skiftet navn – kalt det noe annet – for å kunne få til en holdningsendring – er så
innarbeidet negativ holdning til faget og nytteverdien av det, så vanskelig å endre/snu på dette
som det er nå.
- Viktig at forelesningene er gode og at forelesere er inspirerende og engasjerte. Vekke
interesse og sette det i kontekst med virkeligheten som vil møte studentene i nåtid og i
arbeidsliv.
- Få oppgaver som er yrkesrettet, for eksempel Etikk i arbeidslivet, for eksempel; Kongsberg
gruppen og våpenproduksjon.
- Ønske om at tema blir med relevant for den studieretningen de går på. Oppgaver for hvert
institutt – Blir fort et ressursspørsmål mtp retting/sensur dersom en skal ha karakterer. Hvis
det er snakk om bestått el ikke bestått kan en studass rette oppg.
- Mer teknologirettet, har ikke valgt å studere filosofi.
- For de som har faget senere i studieløpet oppleves det som lite motiverende ettersom det blir
sett på som et innføringsfag. Må ikke komme i 4 kl. Kanskje 3. kl vil fungere bedre?
- Vanskelig å vite om modenhet for faget kommer gradvis utover i studieløpet etter at en har
hatt det i oppstarten, eller om en først kan nyttiggjøre seg faget lenger ut i studieløpet, når en
har modnet som reflektert student med mer utviklet evne til kritisk tenkning.
Spm; kan områdeemne/introfag utgjøre en god erstatning for ex.phil/fac?
- Ingen spesielle motforestillinger/innspill
Bendik skriver høringssvar basert på diskusjonen i møtet.
Høringen om emnestørrelser tas opp på neste møte.

Eventuelt
Lik IME-siden på Facebook – og inviter venner og bekjente som kan ha interesse av å være medlem.
Obligatorisk Allmøte vil bli avholdt 20/10 kl 12:15 i S1. Bendik har også fått lagt ut info om dette på
Innsida til IME.
Invitere folk som kan være interessert i å stille som FTV.
Julebord vil bli holdt torsdag 3. november i Gamle fysikk, Store møterom. Påmeldingslink sendt ut.
IDI v. Sverre rapporterer at P15 stenges over en lenger periode pga digital eksamen. Dette er
problematisk med tanke på allerede mangel på lesesalsplasser for 4 og 5 kl studentene.
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Forslag fra Kaja; undersøk med andre institutt som har god dekning om muligheter for å låne/leie
plasser. I tillegg rapportere til instituttet dersom en ser områder som står ubrukt, men som kan egne
seg til lesesalsplasser.
Phrida; At P15 stenger er også et stort problem for 1. og 2. kl, da de ikke er særlig kjent, og ikke vet
andre steder som de kan oppholde seg. Viktig å hjelpe de til å finne andre områder som de kan bruke.
Marta: P15 egner seg godt til digital eksamen da det er et skjermet og stille område, med lite støy og
gjennomfartstrafikk.
Line Sofie: De har også begynt å bruke datasaler i Realfagsbygget til digital eksamen.
Møtekritikk
Godt møte.
Bendik; Kritikk til seg selv for å ha glemt å ta en kjapp gjennomgang av møtetegn, vil holde en kort
innføring på dette til neste møte.
Møtet ble avsluttet kl. 17:40.
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