
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Møtereferat  

Gjelder: Møte i Studentrådet IE   
Møtetid: 15.03.17 Kl. 16.15-18.00  Møtested: Store møterom, Gamle fysikk 
Referent: Nina Westerlund Støen  

Tilstede 

Trine-Lise Helgesen (FTV Realfag), Kaja Sørbotten (FTV siving), Hans Peder Langbekkhei (FTV 

Realfag), Harald Vinje (FTV), Marta Havåg Ranestad (IET), Sverre Johann Bjørke (IDI), Per 

Christian Olafsson (IET), Øystein Brox (ITK), Ida Marie Bosch (ITEM), Nils Jørgen Sunnvoll 

(LUR), Thomas Kallevik (Elkraft), Astrid Musæus (Elkraft), Camilla Sterud (ITK), Hilde Heggstad 

(IMF),  

Tommy Brurberg Hansen og Sondre Iveland (Ålesund), Jostein Fykse Wesnes, Daniel Krohn 

Siqveland og Kristoffer Baardseth (Gjøvik) via Skype. 

 

Frafall 

Mathias Ackermann (ITEM), Cecilie Bjørnsdotter Raustein (IMF), 

Magnus Myrmo Osberg (IDI) 

 

Observatør 

Magnus Johannesen (Nestleder Studenttinget) 

 

FTV Hans Peder Langbekkhei leder møtet. 

 

Saksliste 

 

Godkjenning av innkalling  

Innkalling ble godkjent. 

 

Runde rundt bordet  

+ kort presentasjon (pga de nye tillitsvalgte) 

 

IIR Ålesund; Vi har vært på flere ledermøter.  

Har hatt møte med institutt ledelsen og ftvene.  

Arrangert ktv kveld med ftvene. 

 

IET; har vært på seminar med instituttet og ett ledergruppemøte. 

 

IDI; Var vara for FTVane på ledergruppemøtet på fakultetet. Har hatt møte med dei ansvarlege for 

innfasing av Blackboard ang. innhentinga av innspel frå studentmassen. Har avtalt møte med KTVar 

og har hatt møte med studiemiljøkontaktene på IDI ang. forbetring av klassemiljø. 

 

FTV Harald; Jeg har vært på IE-kick-off, universitetskonferansen, samt møter i Studieutvalget og 

Ansettelsesutvalget. 

 



  
  
  

 

ITK: Siden sist har vi avholdt semestermøte med Instituttledelsen og KTVene. I tillegg har vi vært på 

en prøveforelesning og skal på flere videre denne uken og neste uke. 

 

LUR; Har vært på mange forskjellig møter siden sist. 

- Programrådsmøtet for LUR hvor det ble diskutert blandt annet opptakskrav og 

studieplanoppbyggning 

- Instituttmøte for fysikk hvor vi diskuterte hvordan hva som i hovedsak skal skille master i matte og 

fysikk og siv. ing. 

- Bakte kake til kakefredag 

- Ledergruppemøtet for IE-fakultetet hvor jeg og Sverre stilte som vara for FTVene. 

- Holdt tidligere i dag et møte med KTVene hvor vi diskuterte studentrådssaker og programrådssaker 

som er relevante for KTVene og gikk igjen om KTV-innstruksen. Vi begynte også å se på når vi kan 

ha allmøtet og valg 

 

Elkraft; Siden sist har vi arrangert semestermøte med KTV og instituttledelsen, der og KTV fra 

Kalvskinnet var med. Her ble det informert om saker og avtalt videre samarbeid. Astrid har også vært 

på studieprogramrådsmøte der blant annet høring om master/bachelorsensur og evaluering av Energi 

og miljø ble diskutert. Vi har også skaffet to betalte studentrepresentanter til å sitte i arbeidsgruppen 

for evaluering. 

 

IIK; har vært på møte med SPR om den høringen som vi tok opp. Har også ordnet dialogmøte som 

skal være neste uke. Og fått ordnet sånn at vi får være med på ledergruppemøter, og skrevet kontrakt. 

 

IDI Gjøvik; Jeg, Kristoffer, er da nye ITV for IDI ved Gjøvik, valgt 10.03. 

Jeg går 2. året spillprogrammering her. Eneste som har skjedd siden jeg ble IVT har vært noen korte 

møter med noen av KTVene for å informere om hvordan tillitsvalgt-systemet fungerer hos NTNU. 

 

Orienteringssak 

Oversikt over studieprogrammer, antall studenter og campus. 

Intro ved FTV Hans Peder. FTV Kaja orienterer. 

 

 

SR-sak 05/17 Allmøte  
- Mål med saken: Finne dato og agenda for allmøte 

Dato og agenda satt. Tirsdag 4. april.  

De som har stilt til valg får mulighet for å presentere seg ytterligere på Allmøtet. 

Alle som har saker de vil ta opp må melde inn dette. 

Orientering om at det arrangeres en «Tillitsvalgtkonferanse» 28. mars. 

Ingen endringsforslag til agenda. 

 

SR-sak 06/17 Valg uke 13 og 14 

- Mål med saken: Diskutere og gjennomgå rutiner for valg av nye FTV og ITV 

 

FTV Trine-Lise orienterer. Må finne kandidater. Stand-oversikt er sendt ut. Flyers og plakater 

kommer. 

De som ikke kan bidra/er bortreist kan høre med KTV på samme institutt slik at de har noen som 

representerer de under valget. 

 

SR-sak 07/17 Stillingsinstruks HTV LUR  

- Mål med saken: Godkjenne stillingsinstruks for hovedtillitsvalgt 



  
  
  

 

HTV LUR Nils Jørgen orienterer.  

Det er tatt utgangspunkt i ITV-instruks, samt rådført seg med tidligere LUR-representant Line Sofie. 

FTV Hans Peder forklarer. Det har ikke vært stillingsinstruks på HTV LUR hittil. Dette må derfor 

vedtas. 

Vedtak: Stillingsinstruks for HTV LUR vedtatt uten innvendinger. 

   

SR-sak 08/17 Gjennomgang av høring 

- Mål med saken: Diskutere høring ang forslag til endring av NTNUs studieforskrift 

FTV Hans Peder orienterer/oppsummerer. Frist for innsending av høringssvar 31.mars. 

 

Innspill til høringssvar; 

- ITK: Vi mener at endringen kan ha flere positive og potensielt enkelte negative sider for 

studentene. Vi ser helt klart hvor ønske om en mer uavhengig vurdering av masteroppgaver 

kommer fra. Likevel føler vi at det er en for stor fare for at denne endringen kan slå svært 

negativt ut for studentene, og da særlig mtp. følgende. 

* Når sensor i mindre grad kan fortelle/dokumentere for uforutsette utfordringer som er 

oppstått underveis kan dette slå svært negativt ut for enkelte kandidater. Med dagens ordning 

kan du fortsatt få uttelling for mye arbeid som er lagt ned selv om det ikke kommer direkte 

tydelig frem i oppgaven. Dette frykter vi igjen at skal påvirke valg av oppgave til mer 

generelle for å minimere risikoen. 

* I ny ordning vil fremdeles veileder kunne påvirke sensorene. 

*Hvor stor er egentlig effekten av denne endringen på karakterene. At karakteren på 

masteroppgavene er høy, og kanskje ikke står direkte i stil med alle andre karakter fra NTNU 

føler vi er naturlig. Masteroppgaven jobber kandidaten med i ett halvt år, og forhåpentligvis 

innen noe vedkommende interesserer seg for. Da er det naturlig at karakteren her er noe 

høyere enn snittet. 

Nettopp de, og andre potensielle, konsekvenser av endringen føler vi er for dårlig kartlagt i 

forkant. På bakgrunn av det stiller vi oss negative inntil både effekten og konsekvensen er 

bedre utredet. 

 

- IIK v Ida; Det skrivet fra veileder burde spesifiseres bedre så man sikrer at det blir like god 

kvalitet på dem for studentene og at de faktisk blir tatt med i vurderingen. Og så må man evt 

finne ut hva man gjør med skrivet om det klages på karakter - skal studenten feks få se det? At 

ekstern sensor tar siste valg ved uenighet kommer ikke helt fram som riktig for mitt syn - man 

har ingen garanti for at ekstern sensor er den som sitter på den nødvendige kunnskapen og 

ikke minst erfaringen for å ta den "riktige" avgjørelsen. Det ville vært mer rettferdig mot 

studenten å heller oppnevne en tredje sensor ved uenighet, som kan komme med sin mening, 

dette burde være en fagperson som kjenner emnet godt, og jeg skjønner det kan være 

utfordrende å finne denne personen. Til slutt er det viktig å huske på at når man har fjernet 

veileder som sensor, en person som sitter med veldig mye kunnskap om det å gjøre vurdering 

og sette en karakter, må man passe på at man ikke ender opp med kun sensorer som ikke har 

erfaring med å sette karakter på en oppgave, for ellers kan man ende opp med en veldig 

urettferdig vurdering. 

 

 

Eventuelt 

 

Arealer; 

FTV Hans Peder orienterer. Arbeidsgruppe som er satt ned for å kartlegge læringsarealer, laber og 

lesesaler. Hans Peder og Kaja skal sitte i denne arbeidsgruppa. 



  
  
  

 

Har spørreskjema angående dette blitt sendt ut? Bør spres på nytt. Viktig å få inn så mange svar og 

synspunkter som mulig for å få et representativt utvalg.  

Innspill; Ofte de som er misfornøyde som sender inn svar, de som er fornøyde ser ikke hensikt i å 

delta i spørreundersøkelsen.  

 

Blackboard; 

v/ ITV ved IDI Sverre. Spørsmål; Har de som har brukt Blackboard fått beskjed om at de kan gi 

tilbakemeldinger på bruken? 

Magnus (STi); Ny versjon (skal fortsatt testes ut). Vil bli mulig å komme med tilbakemeldinger i ny 

versjon. Det er ansatt 28 studentassistenter til opplæring i Blackboard. 

Kaja; Kan ITV’er ta på seg ansvar for å informerer om at It’s Learning forsvinner? Alle må laste ned 

det de vil beholde. Linjeforeninger ol for eksempel EMIL har satt ned en gruppe for å laste ned alt. 

 

OBS. Husk å orientere alle linjeforeninger ol. om at «Fakultetets dag» i år er dagen FØR 

immatrikulering, altså 15/8. 

 

 

Møtekritikk: 

 

- Intet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


