Studentrådet IE

Møtereferat Studentrådet IE
Sted: Gamle fysikk, Store møterom
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Dato: 24.09.19
Tilstede: Julie Adele Solum-Sjaavaag (FTV), Katrine Langvik (FTV), Bendik
Bogfjellmo (FTV), Simen Killi (FTV), Emil Elton Nilsen (IIR), Bendik H. Haugen (IDI),
Jon-Inge Heggstad (IDI), Emir Derouiche (IDI), Even Myklebust (IMF) David Ramsvik
Andersen (LUR), Maren Refsnes Brubæk (IEL), Ingrid Sørdal Volden (IIK), Praveen
Kirubaharan (IIK), Ari Kraut (IIK), Martin Broch Furunes (IIK), Thomas Borge Skøyen
(ITK), Andreas Glad Farstad (IES), Ingebrigt Reinsborg (ITK), Yusuf Harmankaya
(IIR), Charley Vo (IDI Gjøvik), Matias Haugum (IES), Åste Solheim Hagerup (AU)
Frafall: Håkon Johnstuen (IMF), Liv Ringheim (IEL)
Møteleder: Julie Adele Solum-Sjaavaag
Ordstyrer: Bendik Bogfjellmo
Referent: Kristin Eggen
Saksliste:
Møtereferat 08.09.19 og møteinnkalling 24.09.19 ble godkjent i møte.
Julie ble godkjent som møteleder, Bendik som ordstyrer og Kristin som referent.
Runde rundt bordet med en kort presentasjon av SR-IE for ny FTV:
STi: Seminarer og konferanser:
Siden sist har vi gjennomført Tillitsvalgtkonferansen, som ble en kjempesuksess.
Samme dag reist jeg videre på seminar sammen med studentrådene IE og ØK. Det
var en veldig produktiv helg. Helgen etter reiste Studenttinget og FTV-ene på
seminar.
Møtevirksomhet:
Vanlig møtevirksomhet har bestått av blant annet møter med Arbeidsmiljøutvalgets
Byggarm, hvor vi har behandlet en del nye og spennende prosjekter for
identitetsarealer. Ellers så har jeg vært i møte ned Frivillighetsgruppen (en gruppe
som består av representanter fra sentrale frivillige studentorganisasjoner, BI, DMMH
og VT) hvor vi diskuterte mål og planer for dette året.
Arbeidsgrupper:
Mye av den siste tiden har gått til en rekke arbeidsgrupper som jeg sitter i.
Arbeidsgruppen for kartlegging av Universitetsbibliotekets funksjon inn mot nytt

campus har levert sin ferdigstilte rapport og arbeidsutvalget for NTNUs
miljøutviklingsplan har kommet langt i sitt arbeide med å sette fokusområder og tiltak.
NSO, nasjonalt:
Jeg har også jobbet en del med de nasjonale vervene mine. I sammenheng med
dette har jeg blant annet vært i møte med arbeidsutvalget til Universitets og
Høgskolerådet-Samfunnsfag (UHR) i Oslo, og på seminar med Fagrådet til NSO.
Mens jeg var i Oslo besøkte jeg læringsmiljøansvarlige fra andre institusjoner på
Østlandet.
IIK: Vi skal ha møte med KTV-ene i morgen, onsdag 25.sept. Vi har vært på utvidet
ledergruppemøter, som er et møte hvor man ser på utviklingen til IIK etter
sammenslåingen.
LUR: Jeg har hatt kontortid. Møte med KTV-ene for studieprogrammet, møte med
studieprogramleder om tur med 1. klassen og møte med Studentråd Lektor (SR-LU).
IDI: Har hatt KTV møte og kontortid.
IIR: Vi har hatt vår første KTV og PTV møte, der sakene ble tatt opp i et utvidet
ledermøte dagen etter.
Diskutert med prodekan om seminar i Trondheim (angående linjeforeningen i
Ålesund). Har hatt FUI møte i Ålesund.
IIK: Siden sist har IIK Gjøvik hatt KTV møte hvor vi gikk igjennom stillingsinstruksen.
Vi har også hatt studentparlamentsmøte hvor ulike saker relatert til Gjøvik ble
diskutert mellom ITV-ene på tvers av instituttene.
IDI: Siden forrige møte har det vært arrangert møte med tillitsvalgte underlagt IDI på
Gjøvik. På dette møtet ble det informert om stillingsinstruks og ulike kanaler det er
mulighet å kontakte, dersom det skulle være saker det ønskes å ta opp. Det har også
vært diskutert å forbedre identitetsarealene for både dataingeniør og programmering,
rom A255. Der kom gruppen frem til muligheten for å koble en laptop til flere skjermer
slik at studenter skal kunne jobbe sammen, mer effektivt.
IMF: Vi har hatt KTV-møte og vært synlige under kontortid. Lest på vedlegg om
Langsgående vurdering.
IES: Vi har deltatt på ledermøte og studieprogramråd.
ITK: Vi har hatt møte med ny fagleder i TTK4130 Modellering og Simulering om
diverse problematikk i det faget. Arrangert førsteklassetur.
Thomas: Diskutert og sendt tilbakemelding på høring, tatt imot folk på kontoret og tatt
opp en case rundt en masterstudent som ikke har fått kontorplass.
FTV: FTV-ene har gjennomført allmøte og fått supplert inn en ny FTV Simen Killi.
Julie har siden sist deltatt på diverse møter og vært med på å innvilge velferdsmidler.
Simen ny FTV presenterte seg i møte. Går første året bachelor ingeniørfag, elektro.
Bendik har deltatt i ledergruppemøter, møte i ansettelsesutvalget og
utdanningsutvalget. Katrine har deltatt på FTV-forum og jobbet med profilering.

SR-sak 36/19 Felles evaluering av seminaret på Væktarstua
Julie presenterte resultatene fra felles evaluering av seminaret.
• Alle var stort sett fornøyd.
• Noe manglende praktisk informasjon i forkant av seminaret. Dette skyldes at
tillitsvalgtkonferansen måtte flyttes fra campus Øya til campus Moholt på kort
varsel.
• Bra med workshop og caser.
• Flere var misfornøyd med middagen på seminaret.
• Positivt med færre deltakere på seminaret. Man rakk å bli kjent med alle som
deltok.
• Minner om at alle må svare på evalueringer som blir sendt ut i etterkant slik at vi
kan gjøre forbedringer til neste seminar.
SR-sak 37/19 Referat fra møter FTV-ene har vært i siden sist
Julie presenterte saken.
FTV-forum:
Katrine og Julie har vært i FTV-forum. Dette er et forum hvor alle FTV-ene ved
Studentdemokratiet samles til felles møte og diskuterer saker/ kommer med innspill
på tvers av fakultetene ved NTNU. På møte ble følgene saker tatt opp.
Valg høsten 2019:
• Katrine er valgansvarlig og sitter i valgstyre sammen med representanter fra
Arbeidsutvalget. Promotering av valget blir i Uke 44 og valguke i uke 45, som
vil si 4. til 10. november, med kunngjøring av resultat mandag 11. november.
• Sjekke at folk har stemmerett i riktig fakultet/institutt. Valgweb - be om
korrigering innen 04.oktober
• Ta kontakt med Katrine hvis dere lurer på noe om valg.
Psykososial undersøkelse:
• Studentrådet ØK snakket om at de hadde sendt ut en undersøkelse blant sine
studenter for å kartlegge det psykososiale miljøet hos deres institutt. De har
delt undersøkelsen med oss, så vi tenkte dette kanskje kunne være nyttig for
arbeidsgruppen som jobber med oppfølging av SHoT undersøkelsen.
• Bedre kartlegging av miljøene.
• Den må endres litt på for å tilpasse oss.
Ledergruppemøte:
o Bendik og Julie har vært i ledergruppemøte. Der ble det blant annet tatt opp
høringen om studentrekruttering. Fakultetet avvikler ikke besøk på VGS.
SR-siving:
• Bendik sitter som representant.
• Utfordringer med internovergang i enkelte studieretninger, hvordan få dette til
å fungere på en god måte slik at studentene kan velge fag på tvers.
• Hvordan begrense internovergang når studenter kommer inn på samordna
opptak.
• Send innspill til ftv@sr-ie.no

SR-sak 38/19 Høring Langsgående vurdering ved NTNU
Julie presenterte saken og hadde en gjennomgang av de ulike vurderingene.
Studenttinget ønsker også innspill fra studentrådet IE om langsgående vurdering ved
NTNU. Svarfrist for høringen er 07.10.19.
Diskusjon:
• IIK har utfordringer med konte-eksamen i enkelte emner hvor det er
mappevurdering. Da må man ta hele faget på nytt. Dette er en faglig vurdering
som må stå i emnebeskrivelsen.
• Ved løpende vurdering kan dette slå uheldig ut på sluttkarakteren.
• Samtidig kan løpende vurdering være en motiverende faktor for å sette inn tidlig
innsats i et emne.
• Skal mappevurdering og delvurdering erstatte løpende vurdering? Litt
begrepsforvirring hva som ligger i de ulike vurderingene.
• Systemet er ikke standardisert, men all vurdering er subjektivt.
• Dette trenger ikke være relevant for alle fag på NTNU, men vi må ta
utgangspunkt i våre emner.
• Bør dette være opp til emne-ansvarlig hvilken vurderingsform som egner seg i de
ulike emnene?
• Kom gjerne med flere innspill ftv@sr-ie.no
SR-Sak 39/19 Handlingsplan for studentrådet IE 2020
Julie presenterte saken. FTV-ene ønsker innspill på hvordan vi skal jobbe med
handlingsplanen for studentrådet IE for 2020.
• Nå er det slik at handlingsplanen blir revidert hvert semester, så den skal egentlig
revideres slik at den er klar til neste semester (det ble bestemt å prøve ut dette
forrige semester).
• Ønsker dere at vi fortsetter med handlingsplanen vi har nå neste semester også,
eller er det punkter dere føler mangler/kan fjernes/må endres på.
• Skal handlingsplanen følge semester eller kalenderår?
Kommentarer:
• Forslag om å gå gjennom handlingsplan 2020 før høstsemesterets slutt.
• Ønsker først og fremst å jobbe med nåværende handlingsplan.
Eventuelt
LUR jobber med arbeidsareal for spanskrøret.
Fremtidens teknologistudier 2025:
• Det er opprettet et sentralt utviklingsprosjekt for å videreutvikle NTNUs
studietilbud i samsvar med teknologiutviklingen, samfunnsutfordringene og
nærings- og arbeidslivets behov.
• Det er ønske om flere studentrepresentanter til prosjektet fra oktober 2019 juni 2021, 400 arbeidstimer. Det er også et ønske om at det skal sitte
studentrepresentanter i delprosjekter.
• Oppnevning til representanter på Studenttingsmøte på torsdag 26. september.
ITV IEL, sammenslåing av fag fra høyskole og universitet.
• Studentene føler at de ikke blir hørt i studieprogramrådet. De opplever at
instituttet ikke har gode faglige begrunnelser for sammenslåing av emner.
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•

Vi ønsker innspill til konkrete eksempler fra andre institutt.
LUR, har et pedagogisk fag fra tidligere Hist dette semesteret som er
sammenslått med emne på NTNU. For tidlig å si om dette fungerer.
Ålesund har også utfordringer med dette.
Viktig å be om en faglig begrunnelse.
FTV-ene vil ta opp dette i ledergruppa.

Stemmerett ved studentvalg:
• Ved IIK kan 4.kl. komtek som har vært på utveksling fortsatt ikke stemme.
• Hvordan kan dette løses?
• IEL har samme type utfordring ved enkelte studieprogram.
• FTV-ene skal ta saken videre.
Velferdsmidler IE H 2019:
Bendik orienterte.
• Studentrådet har fortsatt ca. 50 000 til å dele ut til gode velferdstiltak.
• Midlene skal komme flest mulig studenter på IE til gode.
• Vi har fortløpende behandling av søknader med mindre beløp (5000,- eller
mindre) og søknadsfristen for større beløp er 2.oktober 2019.
• Fint om dere blæster om dette til deres institutt.
Emner som går på tvers av institutt:
• IES opplever utfordring med gjennomføring av emner på bachelor som går på
tvers av IEL, IIK og IIR. Hvem tar ansvar, organisering, samarbeid?
• Vil gjerne ha innspill fra andre institutt hvordan dette fungerer.
Hva kontortidene til IE skal brukes på:
Julie orienterte om saken.
• Jobbe med handlingsplan og konkrete tiltak.
• Innspill til høringer.
• Fint om alle sier ifra til instituttene sine (via facebook-grupper etc.) om når og
hvor dere har kontortid, slik at folk vet når de kan komme til dere med klager,
spørsmål osv. og vet at det er en mulighet.
• Alle kan sitte på linjeforeningskontorene i kontortiden hvis de ønsker det.
Møtekritikk
• Mange gode diskusjoner og innspill.
• Møteteknikken har blitt mye bedre.
• Bra med mange saker til eventuelt.
SR-Sak 40/19 Handlingsplan 2019 workshop
Julie introduserte saken.
• Det er opprettet en mappe for hver av arbeidsgruppene på T:område. Viktig å få
samlet arbeidet på et felles område, slik at alle sittende og nye medlemmer i
studentrådet IE får en oversikt over arbeidet som er gjort.
• Fint om dere kan jobbe med konkrete tiltak.
• Dere kan bruke kontortiden på å jobbe med tiltakene.
Studentrådet ble delt i arbeidsgrupper for å diskutere hvordan vi skal oppnå ønsket
resultat og eventuelle løsninger.

