Studentrådet IE

Møtereferat Studentrådet IE
Sted: Frosta
Tid: 10:15-12:00
Dato: 09.02.20
Tilstede: Katrine Langvik (FTV), Julie Adele Solum-Sjaavaag (FTV), Sebastian
Vildalen Ekpete (FTV), Simen Killi (FTV), Lukas Øystein Normann Stjernen (IDI),
Bendik H. Haugen (IDI), Even Myklebust (IMF), Stine Morberg Larsen (IEL), Ingrid
Sørdal Volden (IIK), Jeanette Tran (IIK), Simen Ramberg (IIKG),Thomas Borge
Skøyen (ITK), Andreas Glad Farstad (IES), Knut Vågnes Eriksen (ITK), Bendik
Bogfjellmo (IES), Elias Klakken Angelsen (IMF), Ane Hovde Bø (LUR), Emil Elton
Nilsen (IIR), Maria Osa Myr (IIR), Åste Solheim Hagerup (leder AU).
Frafall: Charley Vo (IDIG), Jon-Inge Heggstad (IDI), Martin Broch Furunes (IIKG),
Maren Refsnes Brubæk (IEL)
Møteleder: Katrine Langvik
Ordstyrer: Julie Adele
Referent: Kristin Eggen
Saksliste:
Møtereferat 21.01.20 ble godkjent i møte.
Møteinnkalling 09.02.20 ble godkjent i møte.
Runde rundt bordet:
AU: Nasjonalt:
Har jobbet en del om regjeringens forslag om å frata de fem gamle universitetene
(NTNU, UiB, UiO, NMBU, UiT) eierskap over egen bygningsmasse og overføre det til
Statsbygg. Det vil medføre at Statsbygg drifter eiendommene og NTNU går inn i en
leieavtale. Dette ser vi på som problematisk fra flere hold. Du kan lese mer om dette
her: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/rAyqKa/norske-universiteterseiendommer-boer-ikke-overdras-til-statsbygg-fem-studentledere?spid_rel=2
Ellers har jeg, sammen med NTNUs delegasjonsleder, forberedt valg av delegasjon
til landsmøte til Norsk studentorganisasjon.
Konferanser, reiser og seminarer:
Sammen med Studenttingets ledergruppe har jeg arrangert semesterets
Tillitsvalgtkonferanse hvor 160 tillitsvalgte fra hele NTNU deltok for faglig påfyll og
opplæring.

Sammen med de andre studentlederne ved de andre universitetene og høgskolene i
Norge har jeg deltatt på NSO sin ledersamling i Tromsø.
Var på seminar sammen med ØK og IE. Det var koselig <3
Jeg har også vært eksterngjest på BISO (studentorganisasjonen til BI) sitt nyttårsball.
Lokalt:
Lokalt har jeg jobbet en del med resultatene fra Studiebarometeret, forberedt saker til
Studenttingets første møte 13.02 og deltatt på møte i Velferdstinget, hvor det blant
annet ble diskutert tannhelserefusjon.
IDI: Vært på Ledergruppemøte. Jobbet/-er med å få igjennom at prøveeksamener må

lages når eksamensformatet endres.
IIKG: Det vi har gjort siden sist møte er at vi har prøvd å skaffe en programtillitsvalgt
(PTV) til Studieprogramråd for master infosek og komtek, og vært i et SP-møte. Jeg
vurderer selv å ta på meg vervet som PTV, men skal snakke litt nærmere med Martin
angående dette.
IIK: Vært på dialogmøte med alle klasetillitsvalgte (KTV). Vært på møte i

studieprogramrådet.
IMF: Utenom kontortid og det vanlige, har vi vært i utvidet ledergruppemøte.

Diskusjon av budsjett, forkurs og nye ansettelser.
Vi ser også på muligheter for å sette ned et utvalg som skal se på utdanningsløpet
for Fysmat, BMAT og de grunnleggende mattefagene.
I tillegg har vi tatt kontakt med Instituttleder for å få med noen studenter i møter som
skal holdes med Fremtidenes Teknologistudier.
ITK: Sjekke med KTV-ene som skal bli uteksaminert. Prøvd å få noen som vil holde
tale. Det er også undersøkt muligheter for å utnytte arealer som kretslabben bedre i
samarbeid med sanntidssalen. Vi har også vært i kontakt med instituttet om å få delta
mer på instituttmøter.
IEL: Deltatt i utvidet ledergruppemøte hvor vi gikk gjennom budsjett og regnskap og
oppdatering på det nye studieprogrammet. Vi har hatt åpent kontor med kake.
IES: Vi har snakket litt om felles plassutnyttelse for studentene med Institutt for
teknisk kybernetikk (ITK) siden institutt for elektroniske systemer (IES) har et nært
samarbeid ITK.
LUR: Drøftet obligatorisk oppmøte sammen med Institutt for lærerutdanning (ILU)
angående didaktiske fag for PPU, 5LU og GLU studenter. Sendt ut informasjon
angående det å være registrerte i riktig manntall på Studentweb til studentene. Møte
med Institutt for matematiske fag (IMF) der vi drøftet stillingsannonse for ansettelse
av blant annet universitetslektor ved forkurs for ingeniørutdanning etc. (måtte gå etter
1 time). Møte med FTV (NV) og andre Lektortillitsvalgte (LTV) og Institutt-tillitsvalgte
(ITV) (Dragvoll) angående hvordan året skal bli/saker som skal bli jobbet med etc.
IIR: Har vært på utvidet ledermøte, der vi diskuterte det nye studentbygget som kan
kutte labbene våre i to. Hadde tillitsvalgt møte.

FTV: Vi FTVer har planlagt seminar. Julie og Katrine har også vært i
ledergruppemøter der det har vært snakk om resultatene fra studiebarometeret og
handlingsplanen for fakultetet. Ellers var Julie med på en workshop om fremtidens
teknologistudier, der det ble gitt innspill til hva som var bra og hva som burde endres
med studiene. Katrine var også på valgmøte der datoene for valget ble satt (27.april03.mai).
Simen og Sebastian har deltatt på møte i Studieutvalget og studentrådsmøte for
ingeniører og sivilingeniører.
OR-sak 04/20 Resultater fra studiebarometeret
Julie og Sebastian gjennomgikk resultatene fra studiebarometeret 2019 for fakultetet IE.
• Resultatene har blitt presentert i ledergruppemøte på fakultetet.
• 60 % svarprosent for hele fakultetet .
• 3.semester BA3. og 9.semester Master 5-årig. 3.semester master 2-årig

svarte på undersøkelsen.
Undersøkelsen viser blant annet at studentene:
• Ingeniørstudentene ved IE jobber mindre enn andre fakultet utenfor studiene (betalt
arbeid).
• Synes studieprogrammene er faglig utfordrende.
• Går på det studieprogrammet man vil gå på.
• Får mulighet til å møte potensielle arbeidsgivere gjennom studiene.
• Færre synes at forelesningene blir lagt opp slik at studentene deltar aktivt i
organiserte læringsaktiviteter.
• Få gjesteforelesere.
• Studiebarometeret viser liten endring/ utvikling fra sist gang den ble gjennomført.
• Dette er et mål for fakultetet IE og er et punkt i handlingsplanen.
Innspill:
• Se på alternative vurderingsformer.
• Hvor faglige er begrunnelsene for målene fakultetet IE har satt seg i
handlingsplanen?
• Prosjektbasert vurdering.
• ITV-ene ved IE oppfordrer FTV-ene til å kreve at fakultetet IE kommer med konkrete
tiltak til endringer.
• FTV-ene oppfordrer alle ITV-ene til å sende inn innspill til tiltak/ behov/ endringer
ftv@sr-ie.no

OR-sak 05/20 Velferdsmidler
Katrine orienterte om saken. Studentrådet IE får utdelt 150.000,- med mål om å styrke
studentvelferden på IE-fakultetet.
• Pengene skal dekke tiltak på alle IEs campuser og studieområder.
• Midlene er tiltenkt student-initierte prosjekter, arrangementer, innkjøp av felles utstyr
ol.
• Særdeles prioriterer prosjekter og tiltak som involverer samarbeid mellom studentene
ved fakultetet, og da gjerne på tvers av studieprogram, institutt, linjeforening eller
prosjekter i samarbeid med andre institusjoner.
• Tiltak der alkohol er i fokus godkjennes ikke.
• Prosjekter som kommer flest mulig studenter til gode og tiltak som har liten
tilgang på midler vil bli prioritert.
• Beløp på inntil 5000,- vil bli behandlet løpende, beløp over
vil bli behandlet etter fristen.
• Vi setter fristen til å søke velferdsmidler til 20.mars 2020, slik at

•
•
•
•

vi rekker å gå igjennom alle store søknader før påske.
Gjøvik og Ålesund oppfordres til å søke.
Promotering og synlighet er langt inn i budsjettet. Utdeling av ting på stand
Oppfordrer ITV-ere til å høre med instituttene for sponsing av servering på KTVmøtene og andre arrangement i regi av instituttet dere tilhører. Det er ikke rom i
budsjettet til SR-IE til slike utgifter.
FTV-ene vurderer å innvilge en viss sum av velferdsmidlene til slike tiltak. Vi vil
komme tilbake til dette.

OR-sak 06/20 Årsplanen for IE-fakultetet
Julie orienterte om årsplanen/handlingsplanen til fakultetet 2020. De ønsker blant annet å
satse på:
• Studentarbeidsplasser
• Psykososialt arbeid
• Oppfordrer alle til å se på handlingsplanen
• Hvert institutt vil også nå få sine egne handlingsplaner for året 2020
• FTV-ene vil holde ITV-ene oppdatert.
OR-sak 07/20 Handlingsplanen studentrådet IE
Katrine orienterte om saken. På lørdag 8.februar hadde vi en workshop hvor det kom inn
mange gode innspill som FTV-ene skal diskutere på kontormøte til uken og utarbeide
konkrete tiltak som vi vil legge frem på neste studentrådsmøte for IE.
• Forslag at prosjektet Fremtidens teknologistudier (FTS) blir med som et punkt i
handlingsplanen til SR-IE.
Eventuelt
Selvplagiering sak på Institutt for elektroniske systemer IEL
• Ulik praksis i forhold til selvplagiering mellom prosjektoppgaver og masteroppgaver.
• Ingen felles retningslinjer. Instituttleder ved IIK har tatt opp dette på fakultetsnivå.
• Tekst fra prosjektoppgave kan ikke vurderes på nytt i en masteroppgave, men det er
ulik praksis.
• Viktig at dette ikke får tilbakevirkende kraft for studentene og at det ikke påvirker
studentene som allerede har begynt på oppgaveskriving.
• Dette var en sak i studieutvalget for IE, hvor FTV-ene Simen og Sebastian deltok.
• Forslag at dette kan være en sak for FTV-forum og eventuelt en sak for
Studenttinget.
• Studentene ønsker lik praksis, men at det kan være behov for faglige lokale
tilpasninger.
Ålesund utfordring med nybygg:
• Emil orienterte om at Campus Ålesund skal få et nytt treningsbygg. Det viser seg at
det er planlagt at inngang til treningsarealer skal gå gjennom lab-lokalene til IE.
• ITV-ene på IE i Ålesund ønsker at FTV-ene tar opp dette med fakultetet.
Møtekritikk
• Tydeligere i overganger til alle saker.
• Vi kan bli flinkere til å ta i bruk stille applaus når vi er enige i det som blir sagt i møte.
• Mye forstyrrelser i møte. Ikke heldig å spise mat under møte.
• Bra gjennomført seminarhelg.

