Studentrådet IE

Møtereferat Studentrådet IE

Sted:

Gamle fysikk, det store møterom

Dato:

09.10.2018

Klokkeslett:

16:15 – 18:00

Tilstede:

Cecilie Bjørnsdotter Raustein (FTV), Erik Wiker (FTV), Jens Dovland
(FTV),Truls Kippernes (FTV), Jostein Furnes (IDI Gjøvik), Sofia Godø (IES),
Anders Ulfsnes (IEL) Klaus Dyvik (IIR), Macus Ilstad (IIR), Mina Spremic (IMF),
Sigurd Gaukstad (IMF),Vladimir Haug (IIK Gjøvik), Martin Bjerke (IDI), Eirik
Eikjord Vesterkjær (ITK), Anna Sofie Lunde (IDI), Liv Ringheim (IEL), Hanna-Kai
Barstad Golberg (IIK), Adrian Uggedal Rokseth (ITK), Felipe Fawcett (STi)

Frafall:

Ferdinand Tomek Marnburg (LUR), Vegard Saga (IIK), Kamilla Heggelund (IIK),
Martin Christian Skei Ericsson(IES), Joakim Solheim (IDI)

Møteleder:
Ordstyrer:
Referent:

Cecilie Bjørnsdotter Raustein
Felipe Fawcett
Kristin Eggen

Saksliste:
Godkjenning av innkalling
Innkalling for studentrådsmøte i 09.10.2018 ble godkjent i møte. Det manglet et vedlegg som
ble ettersendt litt sent.
Kamilla Heggelund ble ikke registrert på møtereferat SR-IE 18.09.18, men var tilstede.
Referatet ble godkjent.
Runde rundt bordet
IDI: Anna Sofie har vært på LG-møte, jobbet internt med å forbedre hvordan instituttet legger
opp til utveksling, også må det nevnes at kontortid på linjeforeningskontoret var en stor
suksess!
Martin har telt over antallet mastersal-plasser IDI har her i Trondheim. Vært på
ledergruppemøte hvor det ble tatt opp at det er dårlig kommunikasjon mellom IDI og
timeplanleggerne, og dette gjør at det er mye kluss rundt reservering av saler til øvingstimer.
Forberede til formøte angående Samlokalisering. Startet på erfaringsskriv.
IES: Deltatt på ledergruppemøtet. Jobbet med problemer rundt en foreleser i et fag. Jobbet for
å få åpnet labben i 2.etasje P15 i eksamensperioden. Startet evaluering for ELSYS 5-årig.
IIK: Fått på plass alle KTV, og skal invitere til første møte denne uken. Deltatt på ukentlige
instituttmøter. Blitt oppdatert på PTV-fronten av Hilde Bakke og skal ha arbeidsmøte senere i
uke.
IMF: Sigurd har vært på prøveforelesninger og jobbet med saker på instituttet.
Mina har tatt kontakt med IMF og sendt svar til FTV om en sak i forbindelse med klager på en
foreleser i et fag tilknyttet IMF. Kontortid på linjeforeningskontoret; fungerte ikke så bra, bedre
å ta dette på Matteland. Var på prøveforelesning (stilling i statistikk) som en del av den
pedagogiske komiteen. Strategiseminaret til IMF er 30.oktober.
IEL: Har vært i møte med studieprogramleder, KTV-er og Linjeforeningen. KTV-ene fikk en
innføring i deres rolle. Vi diskuterte også endringer i fagplanen. Vi har deltatt, og skal delta i
flere, prøveforelesninger og intervjuer. 10. oktober skal vi på dialogmøte med prorektor for
utdanning med instituttet. Videre har vi blitt informert om en foreleser som har samarbeidet
dårlig med referansegruppen.

2

ITK: Skal kalle inn til KTV-møte i løpet av uken. Hadde kontortid på Omega-loftet, det var bra.
Pratet med fakultetet om evaluering av fag / referansegrupper, tatt videre til FTV-ene. Har
sendt ut spørreskjema til 2-årig master 2. kl om hvordan 1. kl var.
IIR: Hatt besøk av Jens i Ålesund, der vi fikk tatt en prat med KTV i gruppe. Vært på FUIformøte. I dialog med institutt for intervju av kandidater til ny stilling.
FTV: Truls har vært på møte med linjeforeninger - Mer om dette i egen sak.
LG - Presentert SHoT-undersøkelsen og handlingsplanen vår. Fakultetet v/dekan ønsker
innspill til handlingsplanen til fakultetet og konkrete tiltak om hva som kan gjøres med tanke på
resultatene fra SHoT- undersøkelsen. "Gjerne ting som koster". Cecilie har vært i diverse
møter med fakultetet, hatt medarbeidersamtaler, vært i ledergruppa for å presentere SHOT og
handlingsplanen vår. Jens har vært på besøk i Ålesund, medarbeidersamtaler og vært i
diverse møter. Erik har hatt medarbeidersamtaler og vært i diverse møter.
STi: Det skal være supplerings-varavalg for Studenttinget. Anbefaler å stille! Aktuelle saker for
studenttinget er kjønnskvotering, obligatorisk utveksling, pantebokser går nå til et
regnskogsfond, ønske om å støtte en studentbedrift istedenfor. AU ved Felipe jobber med en
sak om å få flere engelskspråklige studieprogram ved NTNU, som er positivt for at flyktninger
kan ta høyere utdanning.
SR-sak 28/18: Videre arbeid med handlingsplanen
Cecilie orienterte om dette og tok en runde rundt bordet. Ønsker å etablere arbeidsgrupper
som kan komme med innspill til hvordan vi jobber videre med handlingsplanen.
 Spørreundersøkelse blant ansatte og mal i forhold til referansegrupperapporter: Det er
begynt med spørsmål, skal gi et innblikk i hvorfor ikke ansatte bruker dette.
 En studentassistent-stilling skal ansettes på fakultetet i forbindelse med å utarbeide en
mal/ enkelt system.
 IES har allerede ansatt en studentassistent som har utarbeidet dette.
Arbeidsgrupper:
 Studentarbeidsplasser: Martin B, Adrian, Sofia, Sigurd, Anna Lunde
 Referansegrupper: Mina, Eirik, Hanna-Kai, Anders, Liv
 Åpen dør policy: SR-IE utarbeider et skriv til fakultetet i løpet av høsten.



FTV-ene fordeles på de ulike gruppene og tar ansvar for å organisere
møtevirksomheten.
De av dere som ikke er satt opp på en arbeidsgruppe kan sende en e-post om hva dere
ønsker å bidra med til ftv@sr-ie.no

SR-sak 29/18: Vedtektsendringer (miniworkshop)
Bør det stå noe i vedtektene hva SR-IE skal gjøre om noen trekker seg i vervet eller holder det
med at det står supplering?
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SR-IE ble delt i 3 grupper og diskuterte vedtektene. Gjøvik og Ålesund sender sine
innspill på e-post.
Mistet Gjøvik under møtet.
FTV samler eventuelle endringsforslag.

Orienteringssak: Dialogmøte mellom fakultet og institutt
Cecilie orienterte om at det skal være dialogmøte mellom fakultet og institutt.
 Gi beskjed til Cecilie innen 10. Oktober hvis datoene ikke passer.
 Utvidet ledergruppemøte. Kom gjerne med innspill til ting dere ikke er fornøyd med.
 ITV-ene skal være med på møtet ved sitt institutt.
Orienteringssak: Velferdsmidler
Truls orienterte rundt status på utbetaling nummer to.
 Tatt opp en søknad (som ble satt på vent) fra forrige frist og innvilget 6275, Oversikten Sendes ut på e-post til ITV-ene nå.
 Frist innen 10.oktober kl.9:00 for å komme med tilbakemelding.
 Pengene er fordelt til de Linjeforeningene som er markert med grønt.
 De andre er ikke i tråd med retningslinjene for utdeling av velferdsmidler ved IE.

Orienteringssak: Møte med linjeforeninger
Cecilie orienterte om at det har vært møte med linjeforeningene ved fakultetet
03.10.2018. Linjeforeningen Inga hadde ikke anledning til å delta på møte
 Linjeforeningene positiv til samarbeid. Lite konkret ennå til hva dette samarbeidet skal
innebære.
 FTV-ene må ta ansvar for å lage gode rutiner for å få til dette samarbeidet.
 Det ble avtalt å arrangere et møte i semesteret med linjeforeningene.
 Nyhetsbrev en gang i måneden.
 SHoT-undersøkelsen, fakultetet åpen for forslag til øremerkede midler til edruelige
arrangement.
 Studentene kan ha en “Klagemur” på linjeforeningene. Det bør utarbeides konkrete
forslag til neste semester.

Orienteringssak: Saker fra møtet til Utdanningsutvalget den 14.09.2018
Hva er viktig for oss på IE i forhold til:
Cecilie orienterte om:
“Endring i forskrift om studier ved NTNU”
 Ved klager kan saksbehandlingen ta lenger tid.
“Bruk av eksterne digitale ressurser under digital eksamen under tilsyn”
 Utfordrende i forhold til lovdata.
 Sensurveiledning blir ikke alltid publisert fordi eksamensoppgaver blir brukt flere ganger.
 Du kan be om å komme på kontoret til sensor for å se sensurveiledningen.
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Finnes det en oversikt over sensurveiledningen? FTV vil undersøke dette nærmere
De digitale ressursene varierer.

Eventuelt:
Truls orienterte at Instituttplakatene ligger på kontoret. Oppfordrer ITV-ene til å henge de opp
på lesesal-plasser etc, de er også sendt til Gjøvik og Ålesund.
Cecilie orienterte om en høring om forslag til endringer i UH-loven som
Kunnskapsdepartementet ønsker innspill på.
 Innspillene sendes til Studenttinget som formulerer et svar basert på de ulike innspillene
fra studentrådene.
 Endringene tar for seg studentombud, trakassering og tilrettelegging.
 Anbefaler først å lese innspill til høring, deretter høringen og til slutt høringsnotatet med
forslag til endringer.
 Send innspill til ftv@sr-ie.no innen mandag 29.oktober.
Cecilie orienterte om diverse saker.
 Trenger ikke å sitte på linjeforeningskontor eller i de tidspunktene som er satt opp for
kontortid, men gi beskjed om hvor og når til FTV-ene.
 Neste uke står vi på stand tirsdag og onsdag til de si om har kontorvakter disse dagene,
kun på El-bygget, dropper Kalvskinnet da dette ikke er hensiktsmessig.
 Vurdere om dere vil ta gjenvalg eller ta en FTV-verv. IE trenger 3 FTV-representanter
våren 2018 (bachelor ingeniør, siving og fritt valg).
 Anbefaler å sitte i Studenttinget Interessant i forhold til å kunne påvirke på overordnet
nivå. møte ca hver 3. uke.
 Tacotorsdag på Studentdemokratiet blir torsdag 18.oktober.
 FTV-ene arrangerer kakefredag og lotteri 19.oktober fredag.
Møtekritikk:
 Positivt med workshop.
 Flott engasjement på workshopen.
 Viktig å sjekke nettilgang under møte, da Gjøvik plutselig ikke var på nett.
 Positivt med kakeservering.
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