Studentrådet IE

Møtereferat Studentrådet IE
Sted: Gamle fysikk, Store møterom
Tid: 16:15-18:00
Dato: 15.10.19
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), Maren
Refsnes Brubæk (IEL), Liv Ringheim(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), Karoline Abildsnes (STi)
Frafall: Håkon Johnstuen (IMF), David Ramsvik Andersen (LUR), Åste Solheim
Hagerup (AU)
Møteleder: Simen Killi
Ordstyrer: Bendik Bogfjellmo
Referent: Kristin Eggen
Saksliste:
Møtereferat 24.09.19 og møteinnkalling 15.10.19 ble godkjent i møte.
Simen ble godkjent som møteleder, Bendik som ordstyrer og Kristin som referent.
Runde rundt bordet:
IDI: Emir Jeg har vært på 2 prøveforelesninger, møte om samlokalisering av IDI og
fulgt opp en sak om at de som har påbegynt "drift av datasystemer" studiet ikke får
den nye "Digital infrastruktur og cybersikkerhet" tittelen.
IDIG: Siden sist har jeg vært i møte med leder av IDI Gjøvik i forbindelse med utvidet
ledergruppemøtet. Deltatt i workshop angående nytt bygg, og hvordan vi ønsker at
dette skal få en etasje til student-organisasjoner og -frivillighet. Hatt møte med
enkelte studenter, sammen med KTV, angående en foreleser som de ikke var helt
fornøyd med.

IIK: Hatt dialogmøte med KTV-ene. Ukentlige møter med IIK. Åpnet Komtek-loungen.
(Fellesareal for Komtek). Startet en prosess med å samle inn fag for å gjøre fagvalg
til utveksling lettere. Praveen har vært på møte med HS i Abakus.
IIKG: Martin- Siden sist møte har jeg hatt en kaffevakt, der jeg har fått pratet litt med
studentene på BDIGSEC19, virker som de har det bra. I tillegg, har vi snakket med
Velferdsutvalget i Gjøvik for å få gjennom forslag om at et nytt bygg skal ha større
områder til studentorganisasjoner samt frivillighet (SP, SiT NTNUi, linjeforeninger)
dette for å gjøre kommunikasjon mellom oss og resten lettere.
Jeg har også gjort mange nye studenter oppmerksomme på at det snart er valg, i
tillegg til å oppfordre til å søke.
ITK: Thomas- Siden sist har jeg drevet med forarbeid mot semestermøte med KTVer og med instituttet. Jeg har også tatt videre en sak fra forrige gang angående det å
inkludere automasjonsstudenter på vårt institutt også.
Ingebrigt har jobbet med å arrangere semestermøte med instituttledelse og
klassetillitsvalgte.
IMF: Møte i utvidet ledergruppemøte, diskutert nye ansettelser på IMF. Prøveintervju
for to kandidater. Surfetur i Lofoten. Arbeid med referansegrupper: Tatt kontakt med
Åste for å følge med i utvalget som skal revidere systemet for kvalitetssikring.
IES: Har deltatt i ledermøte og studieprogramråd.
STi: I denne perioden har en del tid gått med til organisering av valgukene (v. 44-45),
i kraft av Studenttingets valgstyre. På mandag sendte jeg inn samlet høringssvar fra
Studenttinget om Langsgående vurdering ved NTNU, der vi fikk mange gode innspill
fra studentrådene. Jeg har ellers vært på FTV-forum, møter med studentrådene jeg
følger opp, samt diverse internmøter i ledergruppa. Førstkommende torsdag (17.10)
er det Studenttingsmøte, der alle studenter har tale- og forslagsrett. Studenttinget
skal her blant annet vedta Campuspolitisk plattform, revidert samarbeidsavtale
mellom Studenttinget og Studentrådene, og resolusjon om arbeids-relevans i
disiplinfagene. Det skal også velges student-representanter til Skikkethetsnemda,
Læringsmiljøutvalget og Klagenemda. I tillegg til dette, er jeg dypt inne i
sakspapirene til det kommende Styremøtet ved NTNU, 31. oktober.
IEL: Jobbet med faglig integrasjon, hatt åpent kontor på linjeforeningskontoret,
forberedt programrådsmøte, funnet folk til referansegruppe for master.
LUR: Har vært med å planlegge allmøte for lektor realfag sammen med vår FUL
(forvaltningsutvalget for lektor) representant. Dette blir satt til å være i slutten av
oktober/starten av november. Vært med på første programrådsmøte for
høstsemesteret. Deltatt på instituttledermøte.
IIR: Gjenoppliva linjeforeningen epsilon. Har fått eget kontor, mangler små ting først
før vi får tilgang til kontoret. KTV møte og planlagt tillitsvalgtforum for IIR.

FTV: Julie Jeg har siden sist vært i ledergruppemøter og hatt halvparten av
medarbeidersamtalene jeg skal ha. Jeg og Katrine var med på fakultetsstyremiddag
og -møte. Ellers har vi FTV-ene fordelt ut resten av velferdsmidlene.
Bendik har deltatt på ledergruppemøte.
Simen har deltatt i utdanningsutvalget.
OR-sak 41/19 Referat fra møter FTV-ene har vært i siden sist
Fakultetsstyremøte:
• Katrine og Julie har vært på fakultetsstyremøte, hvor Dekan Ingrid Schølberg
inviterte seg inn til å delta på et studentrådsmøte.
• Gjøvik og Ålesund jobber med rekruttering for jenter og hvordan gjøre
campusene enda mer attraktivt for kommende studenter.
Ledergruppemøte:
• Bendik har deltatt på ledergruppemøte.
• Nytt bygg i Gjøvik til matematikerne og dette er positivt i forhold til mastersalplasser og studentarbeidsplasser.
Studieutvalget:
• Simen har vært i studieutvalget.
SR-sak 42/19 Orientering om høstens valg
Katrine orienterte om høstens valg. Hun sitter i valgstyret sammen med Karoline
Abildsnes og Per Kristian Røkkum Berget (styrerepresentanter) og Julie konsulent.
• Promoteringsuke blir i uke 44, 28.oktober -3.november.
• Valguken er i uke 45, mandag 4.-søndag 11.november.
• Det skal også være valg til Studenttinget og det er ønskelig å samkjøre
valgene slik at studentene kan bruke sin stemmerett alle steder på en gang.
• Frist 1. november for å stille sitt kandidatur.
• Studentrådet IE arrangerer allmøte Onsdag 30. oktober kl.16:00-18:00, hvor
kandidater til ledige verv kan presentere seg.
• Det skal velges inn 2 FTV. En ingeniørstudent og en sivilingeniørstudent i tillegg
til en ITV på hvert institutt.
• Innspill, stand, oversikt kommer.
SR-Sak 43/19 Psykososial spørreundersøkelse
Katrine presenterte saken. FTV-ene ønsker at studentrådet IE skal gjennomføre en
psykososial undersøkelse på instituttnivå. Dette for å få svar på hvordan studentene
trives på sitt institutt. Dette kan være en tilleggsanalyse til SHoT-undersøkelsen som
er på fakultetsnivå. Studentrådet ØK har gjennomført en slik undersøkelse blant
studentene på alle institutt på fakultetet for Økonomi. Institutt for økonomi og
teknologiledelse (IØT) har i samarbeid med instituttet laget en adferds-kodeks ut ifra
resultatene av undersøkelsen. Hun har fått deres undersøkelse og tilpasset den til IE.

Vi ønsker innspill på hvordan studentrådet IE kan jobbe med en slik undersøkelse på
instituttnivå:
• Dette bør gjøres i samarbeid med linjeforeningene. De setter standard for
hvordan studiene på instituttene fungerer.

•
•
•
•
•

Det er flere linjeforeninger, blant annet Abakus som har en egen
trivselsundersøkelse blant sine studenter.
Forslag at dette kan legges til handlingsplanen som en videreføring av SHoTundersøkelsen.
Ved gjennomføring av en slik undersøkelse ønsker FTV-ene å ha tilgang til
resultatene og videre oppfølging.
Ålesund ønsker å gjøre dette i samarbeid med ITV-ene.
Gjøvik ønsker å samarbeide med klassetillitsvalgte.

SR-sak 44/19 Revidere handlingsplanen for SR-IE
Julie orienterte om saken. Vi ønsker innspill på eventuelle endringer, videreføring av
målene for H2019 før vi lager et endelig forslag.
Innspill:
• IEL foreslår at det lages en liste med krav over en faglig integrasjon.
• Det må jobbes videre med Studentarbeidsplasser, da det fortsatt er store
utfordringer.
• Studentarbeidsplasser er langsgående utfordringer.
• Forslag at det settes ekstra fokus på Samlokalisering neste semester.
• Psykososial undersøkelse på instituttnivå kan settes opp.
• Referansegrupper bør være høy prioritet, sikre god kvalitet.
• I Ålesund er det et problem at forelesere ikke følger retningslinjene for
referansegrupper.
• Hvordan fungerer dette i forhold til fag på tvers av institutt? Dette gjøres
forskjellig. Forslag å ta opp dette med KTV og at ITV følger opp.
• Forslag at ITV går gjennom referansegrupperapportene i slutten av
semesteret og tar kontakt med instituttledelsen hvis ting ikke fungerer.
• Åste (STi) sitter i en prosjektgruppe for kvalitetssikringssystemet ved NTNU.
• Forslag at målene blir endret til langsgående og intensive mål.
Eventuelt
Studentrepresentanter i studieprogramråd:
• Praveen er Programtillitsvalgt og det er tre formelle plasser til studenter i
studieprogramrådet han sitter i. Dette gjør at ikke alle linjene har en
representant fra studentene.
• Kan andre studenter inviteres inn i møtene? Hvordan er dette med
taushetsplikt?
• Andre studenter kan inviteres inn i studieprogramråd i samråd med leder.
• Ifølge universitetsloven § 4-6.Studentenes taushetsplikt
En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold,
har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende
livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må
underskrives av de studenter dette er aktuelt for.

Resirkulering på Kalvskinnet:
• Emir jobber med at det skal bli resirkulering på Kalvskinnet.

Oversikt PTV:
• Bendik har sendt en oversikt til fakultetet IE over alle PTV-ene.
• Det har dessverre skjedd en feil som gjør at ingen har fått fornyet
arbeidskontrakt ennå.
• Det jobbes med å få til et bedre system.
Møtekritikk:
• Godt møte.
• Mange gode innspill og refleksjoner.
Minner om:
• Facebook arrangement, kandidatkveld på Bror 2. etg 29.oktober, gratis
tacobufet.
• Valgkurs blir arrangert tirsdag 22.oktober kl. 18:15-19:45 Gløshaugen kjemi 4
K76.
SR-Sak 40/19 Handlingsplan 2019 workshop
Vi deler inn i arbeidsgrupper og jobber videre med å diskutere hvordan vi skal oppnå
ønsket resultat og eventuelle løsninger. Fint om dere kan tenke på noen konkrete
tiltak på forhånd så det blir mer effektivt. Felles oppsummering.
Oppsummering så langtSHoT-undersøkelsen:
• Hvordan gjennomføre en psykososial undersøkelse på instituttnivå.
Arbeidsplasser:
• Diskuterte dekningsgrad i forhold til IIK. Hvem kan vi ta kontakt med?
• Dette burde være en langsgående prosess for studentrådet IE.
Referansegrupper:
• Vi har sendt en e-post til studentombudet.
• Hvordan jobbe med dette videre i forhold til instituttene.
• Dette er et langsgående arbeid.
• Klassetillitsvalgte sjekker om referansegrupper blir gjennomført og rapporterer
dette til ITV-ene. Som tar dette videre opp med instituttene.

