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), Bendik Bogfjellmo (FTV), Simen Killi
(FTV), Emil Elton Nilsen (IIR), Bendik H. Haugen (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), Håkon
Johnstuen (IMF), David Ramsvik Andersen (LUR), dekan Ingrid Schølberg ved
fakultetet IE
Frafall: Katrine Langvik (FTV), Jon-Inge Heggstad (IDI), Åste Solheim Hagerup (AU)
Møteleder: Julie Adele Solum-Sjaavaag
Ordstyrer: Julie Adele Solum-Sjaavaag
Referent: Kristin Eggen
Saksliste:
Møtereferat 15.10.19 og møteinnkalling 05.11.19 ble godkjent i møte.
Julie ble godkjent som møteleder og Kristin som referent.
Runde rundt bordet:
IDI: Emir har hatt KTV møte, stått på stand og vært med på infomøte angående
samlokaliseringen av IDI.
Bendik Stått på stand for studentvalget og sittet på kontoret til IE hver fredag. Jobbet
med å endre måten mastersal-plasser fordeles på A-blokka for IDI elever, slik at alle
stiller likt for å få disse plassene når også dataelever skal skrive master på
vårsemesteret.
IDIG: Charley har siden sist har sammen med ITV-ene for IIK presentert for
førsteklassingene hva et institutt tillitsvalgt gjør og hva det innebærer. I tillegg har vi
sammen promotert for valget og stått på stand.
IIK: Hatt kaketorsdag med hovedstyret til Abakus for å bleste for valget. Vært i
ukentlige IIK-møter. Planlagt nytt semestermøte med KTV. Stått på stand. Sett på
hvordan IIK bedre kan samarbeide med Abakus.

IIKG:
ITK: Siden sist har jeg og Ingebrigt holdt semestermøte med KTV-ene og de fra
instituttet. Det ble tatt opp diverse saker som studentene har kommet med. Vi har
også vært på studieprogramrådsmøte, der vi kom med noen konkrete forslag til
hvordan vi kunne fått en enda bedre opplevelse på kybernetikk.
IMF: På IMF jobber vi med en kvalitetsundersøkelse av undervisningen og
informasjonsflyten for studieprogrammet BMAT sammen med studieprogramrådet.
Ellers har det gått litt tid på å promotere SR IE til studenter som kunne tenke seg å
stille som ITV ved IMF. Håkon og Even jobber og med å få til et sosialt opplegg for
matematikkstudentene på tvers av studieprogram. Fått innspill om ønske for å
arrangere nyttårsball for alle studenter ved IMF. Setter i gang prosessen med å søke
om penger og forberede arrangement.
IES: Mattias har vært i Studieprogramråd, innført prøveordning for mer valgfrihet av
emner i 6 semester. Vervet KTV-er for 1. og 2. Elsys. Innkalling til møte. Diskutert
situasjonen med referansegruppene i ledermøtet, samt en utvekslingssak.
Even har deltatt i studieprogramråd. Sittet i arbeidsgruppe som jobber med en
tiltaksliste for å gjøre studiet bedre, som skal sendes til Instituttet. Stått på stad og
hatt kontortid.
STi: Ikke tilstede.
IEL: Vi har deltatt i programrådsmøte, hatt et møte med instituttleder, vært på møte
med EMIL-styret og hatt et møte med ITV fra 2016/2017. I tillegg har vi drevet med
rekruttering av nye ITV-er og promotering av valg gjennom stand og åpent kontor.
LUR: Vært på studietur med ILU til Helsinki for et slags type samarbeid mellom
lærerutdanningene. Holdt allmøte for lektorutdanningen i realfag. Vært i
oppstartsmøte for søknaden om identitets-arealer for LUR. Vært i møter for revisjon
av studieplanen for LUR. Deltatt i SR-LU møte. Stått på stand. Vært i flere
planleggingsmøter for overnattingstur med førsteklassen på LUR.
IIR: Hatt tillitsvalgtforum med studentene ved IIR. Her snakket vi om hva et
studentråd er og hvordan det funker. Forklart også om rollene våre som institutt
tillitsvalgte. Linjeforeningen Epsilon er i gang. Epsilon har hatt workshop/kick-off.
Stått på stand i forbindelse med studenttrådvalget.
FTV: Julie har jobbet med valget, og stått en del på stand. Jeg har også vært i
ledergruppemøte med Bendik der vi presenterte hva vi har delt ut velferdsmidler til. Vi
FTV-ene har hatt Allmøte og vi tar selvkritikk på at det var dårlig informasjon om
møtet og at vedtektsendringene burde blitt sendt ut i forkant. Vi skal forbedre dette til
neste Allmøte.
Simen har hatt kontormøter og møte om revidering av kvalitetssikringssystemet ved
NTNU med representanter fra avdeling for utdanningskvalitet og IE-fakultetet.

OR-sak 45/19 Presentasjon v/ Dekan Ingrid Schjølberg
Dekan Ingrid Schjølberg presenterte seg selv og studentrådet presenterte hva vi
jobber med.
• Fakultetet IE har 1000 årsverk og 8000 studenter.
• Hun ble ansatt som ny dekan denne høsten. Er utdannet innenfor Kybernetikk
og er professor i marinkybernetikk.
• Opptatt av studentvelferd og helse og et inkluderende studentliv.
• Oppfordrer de tillitsvalgte til å ta kontakt med instituttene og fakultetet om
saker dere er opptatt av.
• Fakultetet IE har nå fått på plass mastersal-leseplasser for IDI og IIK.
• Minner om fristen til Studiebarometeret som er tirsdag 12.november.
• Undersøkelsen gjøres blant studenter i 2. og 5. år på 5-årige program og 2. år
på 2-årige og 3-årige program.
• Med høy svarprosent blir resultatene relevante, og vi vil benytte disse inn i det
videre kvalitetsarbeidet i studieprogrammene.
• Fint om alle poster i facebook-grupper og andre aktuelle fora for å oppfordre
studentene til å gjennomføre undersøkelsen.
OR-sak 46/19 Samarbeidsavtale v/ Åste Hagerup
På studenttingsmøtet torsdag 17.10. ble den nye samarbeidsavtalen mellom
studenttinget og studentrådene vedtatt. Åste orienterer om innholdet i avtalen (se
vedlegg).
• Saken ble utsatt da Åste ikke var tilstede i møte.
SR-Sak 47/19 Endre stillingsinstruks ITV
Bendik presenterte saken. Vi har fått en mail fra en studieveileder som har blitt
kontaktet av en student som ikke mente valget av KTV i h*n’s klasse var demokratisk
eller riktig. Forslag om å legge til noen punkter i stillingsinstruksen til ITV-ene
angående ansvar for valg av KTV.
Forslag fra FTV-ene:
• Sørge for at KTV-er blir valgt inn på en ansvarlig, demokratisk måte,
dersom det skulle være mer enn en kandidat.
• Gjennomføre gjenvalg av KTV i løpet av høstsemesteret dersom noen i
en klasse skulle ønske dette.
Forslag som kom frem i møte:
1. Sørge for at KTV-er blir valgt inn på en ansvarlig, demokratisk måte,
dersom det skulle være mer enn en kandidat.
2. Sørge for at KTV-er blir valgt inn på en ansvarlig, demokratisk måte,
dersom det skulle være mer enn en kandidat.
Gjennomføre gjenvalg av KTV ved behov.
Forslag 2 i møte ble vedtatt med 14 stemmer (6 mot):
•

ITV skal sørge for at KTV-er blir valgt inn på en ansvarlig, demokratisk måte,
dersom det skulle vare mer enn en kandidat.
• ITV skal gjennomføre gjenvalg av KTV ved behov.

SR-Sak 48/19 Handlingsplan
Julie presenterte forslag til ny revidert handlingsplan med de endringene som kom
frem på sist studentrådsmøte. Langsgående og intensive mål. Vi har fått flere gode
innspill. Blant annet fra Liv og Maren på IEL.
Innspill:
• Intensive målene over de langsgående.
• Psykososial undersøkelse bør være på intensive mål.
• Referansegrupper som et langsgående mål, men samtidig ha oppfølging som
et intensivt mål.
• Flytte utveksling og forbedring av læringsassistentordningen til langsgående
mål.
• Betaling av lønn til læringsassistentordningen bør være et intensivt mål.
• Forslag at valg blir et intensivt mål. Rydde opp i valg/ stemmer, studieprogram.
• Forbedre PTV-ordningen bør være et intensivt mål.
• Faglig integrasjon et langsgående mål.
• Forslag - ITV hvert semester ITV i samarbeid med KTV følge opp frist
referansegruppe - Dette er institutt og fakultet sitt ansvar. Endre til- hvis det er
problemer med et enkeltemne kan man følge opp dette. Etterspørre ledelsen.
Forslag å ikke sette opp noe konkret på dette punktet før det nye
kvalitetssikringssystemet ved NTNU er på plass.
• Endre til at - ITV skal arrangere KTV-møte, men fjerne at det står at de skal
arrangere seminar.
• Psykososiale undersøkelsen bør både være et langsgående og et intensivt
mål.
• Utveksling IKT har ikke mulighet til fagpakkeløsninger.
• Forslaget - Evalueringsskjema på eksamen strykes. Dette skal være inkludert i
referansegrupperapporten.
Eventuelt
• Siste Studentrådsmøte blir flyttet til mandag 18.11. De nye tillitsvalgte blir invitert
og det blir satt av tid til erfaringsoverføring.
• Kontortidene for SR-IE blir avsluttet dette semesteret når eksamensperioden
starter.
• Husk å oppfordre alle studenter å svare på Studiebarometeret Frist 12.november.
• Husk å stemme på valget!
• Fakultetet vil dele ut velferdsmidler til Studentrådet IE også neste år. De
oppfordrer at flere i Ålesund og Gjøvik søker.
Møtekritikk
• Engasjement.
• Brukte litt mye tid på KTV-saken med diskusjon og stemming.
• Forslår at det blir sendt inn forslag på forhånd, slik at prosessen går fortere.

