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Saksliste: 

Godkjenning av innkalling 

Innkalling til studentrådsmøte 30.10.2018 og referat fra SR-IE 09.10.2018 ble godkjent i møte. 

Runde rundt bordet 

IDI: Martin har startet på erfaringsskriv. Har vært i formøte for samlokalisering for å informere 

studentrepresentanten for samlokaliseringen hvor mye problematikk det har vært i prosessen 

fram til nå og prøvd å få hindret framskynding av samlokaliseringsprosessen på IDI. 

- Jeg har blitt meldt inn i Samlokaliserings delprosjekt 3, der det skal jobbes med å ivareta 

studentarbeidsplassene under samlokaliseringen. 

-   Har gått over timeplanleggingen av vårfagene til IDI for å sørge for at det er nok plass til 

studentene, siden vi hadde masse problemer med det nå i høst. 

- Vært på møte med linjeforeningen Online hvor jeg fikk høre at de setter stor pris på at jeg 

sender et referat fra Ledergruppemøte ved IDI, slik at de er informert om hva som skjer på 

instituttet. 

- IDI har begynt å innføre et "skrive master kurs" som er veldig bra. Der en professor går 

igjennom hvert steg av hvordan man jobber for å skrive master, og det er ca. 5 forelesninger i 

semesteret hvor det gås igjennom det man burde se på fremover for å holde en god flyt i 

arbeidet. 

- IDI har også hatt et bra infomøte om PHD utdanning. 

Anna Sofie har vært i ledergruppe møte, mast på instituttet angående møblering av A3 og 

jobbet med jobbsøknader til instituttet. 

 

IDI Gjøvik ved Jostein:  

-    Jobber med en klage vi har fått på foreleser i ett fag, studenter på IIK Gjøvik går også under 

samme klage. Vi skal få jobbet sammen om å ordne opp i dette på en tilfredsstillende måte. 

-    Skal delta på SPR møte om fremtidig plan for Dataingeniører 1. og 2. november.  

-    Jobber fortsatt med å få folk til å stemme ved valget, og dette gjelder for alle institutt på Gjøvik. 

-    Etter planen skulle vi ha stand i dag (tirsdag 30.10.), og på Torsdag (1.11). 

 

IES: Vært på studieprogramrådsmøte, promotert valg (blesting av forelesninger, stand osv) og 

jobbet med instituttet om å løse et problem angående oppstart i høst for de ferske på 

elektroingeniør-studiet.   

IIK: IIK Gjøvik 

Vi har planlagt KTV-møte 12. november med FTV fra Ålesund sammen med IDI, og ellers bare 

fokusert på valget. Vi fikk 3 kandidater til ITV-stillingen, så vi er fornøyde med det. Ellers har vi 

hatt et studentparlamentsmøte og deltatt på kvalitetsseminar arrangert i Hafjell.  
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Hanna-Kai har hatt møte med KTV-er og tatt videre deres saker til instituttet. Hatt møte om 

studieprogramendringer. Deltatt på ledergruppemøter. Rekruttert til ITV-valg ved instituttet. 

Prøvd å finne ut løsning angående ITV-valg på IIK og at valget er åpent for alle på IE.  

 

IMF: Har vært i sentralt undervisningsutvalg og jobbet med studentvalget.  

 

IEL: IEL har vært i møte med Energikontakten og vært i kontakt med linjeforeningen angående 

videre samarbeid. Denne uka skal vi på møte med programutvalget og vi skal presentere oss 

for linjeforeningen på generalforsamlingen. 

 

ITK: Adrian har vært på KTV og Instituttmøte på torsdag. Vært i programrådsmøte og har vært 

med på 5-års evalueringen av studiet. 

Fått konkrete tall på hvor få leseplasser det er på EL-bygget, og antall studenter og 

arbeidsplasser på instituttet. 

 

IIR: Rekruttering til valg sammen med studentparlamentet. Møte for institutt-tillitsvalgte i 

Ålesund: Diskutert ny stillingsinstruks. Snakk rundt nytt kontor for ITV-er.Vært med i 

intervjuprosess. 

 

FTV: Truls skal i møte med ledelsen angående velferdsmidler og sendt ut nyhetsbrev til 

linjeforeningene. Cecilie har jobbet med valg. Valgutfordringer med feil i manntallet. Alle 

studenter er selv ansvarlig for å være tilknyttet riktig institutt. Erik har jobbet med valget og 

forbereder/ planlegger besøk til campus Gjøvik.  

 

STi: I studenttingsmøtet ble det blant annet tatt opp saken om utveksling skal bli obligatorisk. 

Det ble enighet om at dette kan fungere, men ønsker å signalisere til NTNU at det må 

utarbeides en god løsning. Utfordringer med valgautomaten, men det ble i orden i dag. Har 

delt ut masse snop og honning-krukker som promotering for å stemme. Kom gjerne med 

tilbakemeldinger til hva som har fungert og ting som bør gjøres annerledes til neste valg. 

 

SR-sak 28/18: Videre arbeid med handlingsplanen 

Cecilie fordelte arbeidsgruppene for workshop med handlingsplanen og det ble satt av ca 30 

min til arbeidet. 

Arbeidsgrupper:  

Studentarbeidsplasser: Martin B, Adrian, Sofia, Sigurd, Anna Lunde, Martin E, Erik ledet 

gruppa. 

Mål for oppstart:  

 Samle inn tall på antall studenter pr institutt, samt antall arbeidsplasser hvert institutt har 
slik at vi får en samlet oversikt over fakultetet.  

 Samle inn disse fra ITV-ene til neste uke slik at vi kan gå gjennom dem og sette dem 

inn i et samlet dokument. Alle må kontakte sitt institutt.   

 Disse konkrete tallene kan tas med videre til relevante instanser for å påpeke 

problemområder.  
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 Oversikt over arbeidsplasser kan finnes på: https://innsida.ntnu.no/wiki/-

/wiki/Norsk/Leseplasser+og+datasaler+-+Gl%C3%B8shaugen 

 Vi burde også begynne å se etter områder som kan stå tomme i eksamenstider.  

 

Referansegrupper: Mina, Eirik, Hanna-Kai, Anders, Liv, Truls ledet gruppa. 

Følgende punkter ble diskutert: 

 Bør kunne gi tilbakemelding på forelesinger, øvings- og lab-opplegget. 

 Hvordan er arbeidsmengden (lab og øvinger)? 

 Samsvarer eksamen med øvingene, lab? 

  Samsvarer lab med forelesinger, øvinger? 

 Er det øvinger/lab man lærer noe av, eller er det øvinger for å ha øvinger? 

 Bør spørre om hvor bra struktur det er i pensum i faget. Er det 1 bra bok, 50 forskjellige 

pdf’er..? Er det mulig å forbedre strukturen f.eks en pdf med oversikt? 

 Trives studenten i miljøet? Er det et bra læringsmiljø? 

 Vi må skille mellom: Er pensum vanskelig?  Er forelesing bra? Er pensumstoff/bøker 

bra? 

 Viktig å huske at vi skal gi tilbakemelding og ikke bare gi tilbake en ‘score’. Må ha et 

kommentarfelt slik at folk kan utdype og komme med tips til forbedring. 

 Når skal undersøkelsen sendes ut? Når faget er ferdig? 

 Referansegruppe bør kunne pitche spesifikke spørsmål i løpet av semesteret. 

 Folk gidder ikke å svare på flere spørreundersøkelser i løpet av semesteret. ☹ 

 Viktig å ha med spørsmål om hva som var bra. Det er ikke så kjekt å kun få negativ. 

tilbakemelding. Ref.gruppe bør filtrere ut personangrep dersom dette oppstår. 

 Spørreundersøkelsen burde være kort nok til at folk gidder å svare.  

 Burde være en form for informasjon en plass om hvor en kan henvende seg hvis noe 

ikke er greit. (FTV, ITV, varslingssystemet) Eks. bakfull underviser, trakassering osv. 

 

Nytt møte for oppsummering av gruppearbeidet. FTV-ene har ansvar for å organisere 

dette. 

 

 

SR-sak 30/18: Overlapp 

Erik orienterte om at det på neste møte i studentrådet IE skal være erfaringsoverføring med de 

nyvalgte, som blir det siste denne høsten. Alle må da ha skrevet et erfaringsskriv.  

Hva mener dere har fungert og ikke fungert da dere selv startet og/eller var med på å dele 

erfaring videre. 

 Erfart at de nye ITV-ene bør få delta på ledergruppemøtene så tidlig som mulig. Dette 

for at de skal bli kjent med møteformen og deltakerne. Skape trygghet. 

 Fint at nye ITV-ene har møte med tidligere ITV for muntlig overføring. 

 Positivt med grilling/ sosialt på første studentrådsmøte, men det bør settes av god tid til 

både faglig og sosialt. 

 Faglig først og sosialt etterpå på siste studentrådsmøte 22.11.2018. 

 Ålesund, Viktig å få et erfaringsskriv. 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Leseplasser+og+datasaler+-+Gl%C3%B8shaugen
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Leseplasser+og+datasaler+-+Gl%C3%B8shaugen
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 Gjøvik, ITK er det overlapp, men på IDI er det viktig med erfaringsskriv. 

 Oppfordrer alle til å skrive erfaringsskriv etter hvert i vervet. 

 Alle må ha skrevet et erfaringsskriv til studentrådsmøte 22.11.18.  

 Erfaringsskriv sendes til ftv@sr-ie.no innen 21.11.18. 

  

SR-sak 31/18: Studiebarometeret 2019 

Truls orienterte om at studiebarometeret er åpnet og at IE ønsker at flest mulig skal svare på 

denne undersøkelsen og er åpen for innspill til hvordan vi kan oppnå høyest svarprosent. Den 

er åpen for studenter 2. klasse bachelor og 5.klasse på IE.  

 IE fakultetet bruker resultatene fra undersøkelsen i deres interne kvalitets- og 

utviklingsarbeid. 

 For å stimulere til høy deltakelse vil fakultetet trekke 5 gavekort på 1000 kroner blant 

studentene fra de tre programmene som har høyest svarprosent blant program med 

færre enn 40 studenter og 10 gavekort på 1000 kroner blant studentene fra de tre 

programmene som har høyest svarprosent blant program med 40 eller flere studenter. 

 Fakultetet har oppfordret foreleserne om at de legger til rette for studentene kan svare 

på undersøkelsen i undervisning. 

 ITV-ene bør også oppfordre studentene til å svare på undersøkelsen og samtidig 

oppfordre foreleserne til å sette av tid til dette i undervisning. 

 På IEL har veilederne sendt ut e-post til alle studenter i 5.kl om studiebarometeret. 

 Frist 13. November. 

 

Eventuelt: 

 Eirik ITK savner informasjon fra Instituttet om gjennomføring av praksis for ITK-

studentene. Dette bør tas opp med studieprogramleder. Dette kan også tas opp som et 

punkt i handlingsplanen på SR-IE til våren 2019. 

 

 Adrian har kartlagt dekningsgrad av studentarbeidsplasser ITK. Ønsker å få kartlagt 

dette for hele fakultetet. Fint om alle ITV-ene sender en e-post til sin Instituttleder for 

informasjon om dette og sender oversikten til Adrian innen starten av neste uke (45).   

  

 Hanna-Kai IIK tok opp utfordringer i forhold til valg og stemmerett på IIK. Valget for ITV 

på IIK er åpent for alle på fakultetet. Hvordan kan dette løses/ endres? 

 Det er studentens tilknytning til NTNU på tidspunktet for uttaket av manntallet som 

avgjør hvilken stemmerett man har. 

 Det er den enkelte student sitt ansvar å kontrollere sin egen registrering. Hvis 

studentens oppføring ikke er riktig kan man sende inn en klage hvor fristen er to uker 

etter uttak av manntallet. Se informasjon på innsida sjekk manntall. 

 Cecilie sendte ut en påminnelse til ITV-ene i SR-IE om dette i september 2018. 

 Man kan enten akseptere at dette ble resultatet ved dette valget eller stille mistillit og 

kreve gjenvalg. Manntallet kan uansett ikke endres nå. 

 Dette vil bli tatt opp på FTV-forum i morgen 31.10.2018. 

  

mailto:ftv@sr-ie.no
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/sjekk+manntall
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 Valg - Oppfordrer alle ITV-ene til å stille opp på oppsatte vakter for å promotere valg og 

få studentene til å stemme. Dele ut flyers og snop. 

 

 Cecilie orienterte om innspill til høring - forslag til endringer i UH-loven; om 

studentombud, trakassering og tilrettelegging - fristen var i går 29.10.18 (ingen har 

svart). Cecilie har ansvar for å svare på dette innen torsdag 1. november og ønsker 

fortsatt innspill innen 31.10.18. 

 

Møtekritikk: 

 Positivt med 

arbeidsgrupper 

   

 


