Møtereferat
Gjelder: Møte i Studentrådet IME
Møtetid: 09.03.16 Kl. 16.15-18.00
Referent: Nina Westerlund Støen

Møtested:

Store møterom, Gamle Fysikk

Tilstede
Eirik Prestegårdshus (IET), Katrine Merkesdal Hall (Elkraft), Line Sofie Røren Eide (LUR), Audun
Reigstad (IMF), Nina Kjekstad (IDI), Silja Bogfjellmo (IET), Mads Laastad (ITK), Vegard Saga
(ITEM), Bendik Deraas (FTV Realfag), Signe Elise Livgård (FTV Realfag), Fredrik Thommesen
(IMF), Hallvard Haugen (FTV siving), Phrida Norrhall (FTV siving)

Observatører
Kristian Hovd Sjøli (STi)
Forfall
Kristin Aaby (ITEM) (sykdom), Petter Rostrup (IDI), Trym Tarjeison Lekva (ITK)
Saksliste
Godkjenning av innkalling
Innkalling ble godkjent.
Runde rundt bordet
Bendik; Valgt til arbeidsgruppe for faglig integrasjon i IKT, og valgt til arbeidsgruppe for
instituttstruktur ved fakultet C. Ellers daglig drift 
Mads; Avsluttet pågående HMS sak ved instituttet. Har startet planlegging av semestermøte mellom
KTVene og instituttet.
Nina; Programvareutvikling
- fått flere klager
- foreleser og studenter forskjellig opplevelse av hvordan kommunikasjonen er
- referansegruppe foreleser har opprettet fungerer ikke
- snakket med ansvarlig for undervisning på instituttet
- han skal snakke med foreleser om punkter tatt opp (eksamen, kommunikasjon, forelesninger,
øvingsopplegg) og prøve få opp en undersøkelse før påske
Signe; Jeg har vært på studieutvalgsmøte, planlagt valguker og laget valgmateriell.
Vegard – for ITEM; Ingen møter siden sist. Vi har fått på plass nytt studentkontaktkontor. Vi er
involvert i en klagesak hvor en student har fått lavere karakter en teoretisk mulig. Saken har vært

innom FTV'ene og er nå hos fakultetsadministrasjonen. Sensorene har formelt blitt bedt om å gi sin
versjon av saken. Dette venter vi på.
Katrine; har vært i programrådsmøte hvor vi snakket om følgende saker:
- Programmeringsemnet (prosedyre- og objektorientert programmering med C++) blir likevel ikke
flyttet fra 4. til 6. semester, men skal erstattes med et nytt emne fra og med våren 2018. Våren 2017
skal emnet være bedre tilrettelagt for Energi og miljø-studentene.
- Veiledning av prosjekt- og masteroppgaver: det ble gjort et vedtak i 2013 ang. omfang av
veiledning, men dette har ikke blitt implementert enda.
Silja (for IET); Har vært i ledergruppemøte og gått igjennom mye av det samme som er blitt tatt opp i
studentrådet. Nytt fakultetsnavn og digital eksamen ble diskutert. Ny instituttstruktur ble informert
om, og et ønske om at de ulike gruppene innenfor IET skulle tenke nytt, åpent og kreativt ble lagt
frem. Har også blitt informert om ulike praksiser rundt om på de ulike instituttene for bevilgninger for
master-studenter. Noen får lesesalplass med datamaskin, noen kan søke om midler og andre får
ingenting. Har tatt opp med instituttleder hva som gjelder for retting av prosjektoppgave, da 1/3
fortsatt ventet på svar 9 uker etter innlevering. Dette var han ikke klar over, og sa det egentlig skulle
ta 3 uker.
Audun; Jeg har vært på møte i sentralt undervisningsutvalg, utvidet ledergruppemøte og
prøveforelesning og intervju.
Line Sofie; Har vært med på programrådsmøte for LUR og styremøte for PLU.
Phrida; forberedelser til valguke. Skulle egentlig ha møte og opplæring i Valgweb, men dette ble
flyttet pga vedlikehold av Valgweb.
Fredrik; Har vært i kontakt med alle KTVene ved realfagsstudiene ved IMF.
Realfagsstudentene går inn for å få vurdert nye øvingsopplegg.
KTVene nevner overgang fra VGS som bra bortsett fra den faglige motivasjonen som er utfordrende.
Forslag fra IMF om å rasjonalisere undervisningen på masternivå. KTVene for realfag er underrettet
og vi arbeider med forslag til alternativ obligatorisk aktivitet for lavere grad.
IMF skal på strategiseminar å Oppdal. ITVene er invitert.
Kristian; Jeg har: Avholdt STi-møte hvor vi diskuterte høringen om nytt Studentdemokrati og vedtok
en ny Campuspolitisk Plattform. Nå jobber jeg med ny høringsrunde.
Jeg har også hatt en arbeidsuke på Gjøvik hvor jeg fikk noen gode samtaler med de tillitsvalgte der. I
dag var jeg på et møte med Studiesjefen hvor vi blant annet diskuterte konsulentsituasjonen i
studentdemokratiet framover, spesielt sett opp mot kuttene som skal gjennomføres i år og neste år.
Her koordinerer jeg med konsulentene med mål om å få til et samarbeid med FTV-forum.
Hallvard; Holdt presentasjon for Ledergruppen ved IME-fakultetet om LAOS + Studassevaluering.
SR-sak 11/16 Navneforslag til fakultetet
Vi har blitt spurt om å komme med forslag og innspill til nytt navn på fakultetet, maks to ord. Noen
tanker? Forslag?
Foretok en brainstorming angående navn, delte opp i 2 grupper.
Gr.1, ved Mads; Kom ikke frem til noe nytt navn, ‘det-gamle-navnet-var-fint’ mentalitet i gruppa.
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Gr.2, ved Hallvard; ‘Fakultet/Faculty for/of’ foran alle forslag;
 Informasjonsteknologi
 Muliggjørende teknologi
 Information science and –technology
 Mathematics and technology
 Computing and electronics
 Tallberegninger
 Computer electronics and mathematics (Dataelektronikk & matematikk)
 Data
Så på oversikt over forslag fra dekan Geir, en mengde forslag på både norsk og engelsk.
Diverse synsinger og diskusjoner rundt forslagene. Bare informasjonsteknologi blir litt magert?
Computing – visstnok et engelsk ord for både matematikk/beregninger og IKT. Fakultet for Data, det
beste?
SR-sak 12/16 Informasjon om stand- og valguke
Standuke blir 4-8. april
Allmøte 11.april kl 12-14 – start av valguke som er 11-15. april
Stand fra kl 10-16 i Elektrobygget hele uka (i stedet for kontorvakter).
De som drar på ekskursjon må ta en ekstra standvakt.
Signe sender mail med doodle for å sette seg opp på vakter.
Må begynne å tenke på kandidater. Spm; kan noen sitte ett halvt år til hvis de vil?
Bendik; må tenke ut en løsning mtp overlapp på institutt-nivå også. De nye må kanskje sitte 1 ½ år.
Kom gjerne med gode forlag/ideer hvordan løse dette. Vil komme mer info om dette så snart det er
klart. Skal også bli reglementsendring mtp endre fra urnevalg til elektronisk valg.
Eventuelt
Intet
Møtekritikk
Intet

Møtet ble avsluttet kl. 17:15.
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