Studentrådet IE

Møtereferat Studentrådet IE
Sted: Digitalt på Zoom
Tid: 16:15-18:00
Dato: 29.09.20
Tilstede: Johanne Diesen (FTV), Marte Hoff Hagen (FTV), Sebastian Vildalen
Ekpete (FTV), Simen Killi (FTV), Emil Elton Nilsen (IIR), Monika Luu (IDI), Andre
Schjøth (IDI), Sander Fuhr(IDIG), Markus Tørnkvist (IEL), Ellisiv Sætherø Steen
(IMF), Emilie Rieber (IIK), Jeanette Tran (IIK), Simen Ramberg (IIKG), William Eide
Seimer (IIKG), Ingebrigt Stamnes Reinsborg (ITK), Knut Vågnes Eriksen (ITK), Elias
Klakken Angelsen (IMF), Emil Elton Nilsen (IIR), Annik Riise (IEL), Bendik Bogfjellmo
(IES), Maria Osa Myr (IIR), Ane Hovde Bø (LUR), Åste Solheim Hagerup (AU)
Frafall: Lukas Øystein Normann Stjernen (IDI)
Møteleder: Johanne Krogstad
Ordstyrer: Johanne Krogstad
Referent: Kristin Eggen
Saksliste:
Møteinnkalling 29.09.2020 ble godkjent i møte.
Møtereferat 13.09.2020 ble godkjent i møte.
Johanne ble godkjent som møteleder og Kristin som referent.
Runde rundt bordet
IDI: Fikset kontortid på linjeforeningens kontor. Ordnet KTV for 1.klasse
Datateknologi. Vært på ledergruppemøtet.
IDIG: Siden sist så har jeg funnet ptv for dataingeniør. Ktv og vara for dataingeniør 1.klasse og vært i
møte med studentparlamentet.

IES: Bendik skal arrangere valg KTV 1.kl.
Annik har de siste to ukene (i tillegg til alle standard møter med instituttledelse og
linjeforening) er å skaffe KTV til alle klasser/retninger og fortsatt med den saken om
tillitsvalgte ved elektrostudiet.
IEL: Arrangert Webinar "how to student" for 1. Klasse. Deltatt i ledergruppemøte.
Bistått Annik (ITV IES) med å forsøke å få inn en ITV fra bachelor elektro på IES.

Oppstartsmøte / innledende møte med studieveiledere ved fakultetet "oppfølgning av
studenter med psykososiale utfordringer.
IIR: Dekan var på besøk og det ble tatt opp utfordringer i Ålesund, prøveforelesning.
IIK: Vi har siden sist hatt instagram-takeover. Kontortid på linjeforeningskontoret.
Hatt møte med HS i Abakus. Fulgt opp litt i noen fag.
IIKG: Funnet KTV for første klasse DIGSEC. Hatt møte med dem og fått litt
tilbakemeldinger. Det går generelt greit, men misnøye blant noen fag. Fått KTV for
infosec master 2 året. Jobber med 1 året. Vært i studentparlament-møte.
ITK: Vi har hatt møte med instituttledelse og KTV-er og har valgt ny KTV for 1. klasse
5-årig Kyb.
IMF: Vi har opprettet en "Tillitsvalgte ved IMF"-Facebook-side der folk kan sende oss
innspill og hvor vi kan spre info. Vi har vært i ULG-møte der vi blant annet tok opp
saker knyttet til prioritering av 1.klasse, referansegrupper og digital undervisning, og
fremover har vi fått innført "studentenes femminutter" til å diskutere
studentsaker. Etter litt om-og-men fikk vi møtt forkurs-PTV-ene for å gi dem info om
at vi eksisterer og hva vi kan gjøre. Elias har vært i SPR-møte og fått fikset
masterrepresentant til SPR. Ellisiv har møtt PTV-er og diskutert FysMat sin fagplan.
LUR: Arrangert møte med KTV-er som skal skje mandag den 05.10. Her vil vi ha
fokus på identitetsarealet og hvordan det går med de ulike trinnene. I utvidet
ledergruppemøte med IMF har det blitt fokusert på hvordan vi skal gjøre det best
mulig for 1. klassingene, da det bare er digitale forelesninger (Analyse 1, Lineær
algebra og geometri & Diskret matematikk). Kontortid.
FTV: Sebastian har vært i ukentlige ledergruppemøter, i fakultetsstyremøte og
samarbeidsmøte med linjeforening og fakultetet. Hatt kontormøter med FTV-ene og
jobbet med handlingsplan SR-IE H2020. Delt ut velferdsmidler og opprettet
samarbeid om den psykosoiale undersøkelsen med den nye opprettede psykosoiale
gruppen ved fakultetet.
Marte har også vært i ukentlige ledergruppemøter. Der er det blitt diskutert god
undervisningskvalitet, øvingstimer og eksamensavvikling. Jobbet med profilering for
SR-IE og laget en plan for publisering på instagram for studentrådet. Holder på å
lage plakat.
Simen har vært på møte i ansettelsesutvalget. Deltatt i Studieutvalgsmøte. Der ble
diskutert rollen til kullkoordinatorene. Det er opp til instituttene hvordan de skal jobbe.
eskursjoner V2021 blir i Europa. V2023 vil det komme nye retningslinjer for
eskursjoner og det vil bli likt for alle fakulteter. Fakultetet IE har gode søkertall.
Johanne har også deltatt i Studieutvalget. Har vært på FTV-forum hvor det ble
diskutert saker som valg, utveksling og eksamensgjennomføring. I FTV-forum samles
FTV fra alle studentråd for erfaringsutveksling.

AU: Har jobbet med utveksling og beslutninger for neste semester. Gjennomføring av
eksamen og jobbet for utvidet åpningstid av campus. Deltatt på U-nettverk i Tromsø.
SR-Handlingsplan H2020 28/20
Simen presenterte saken. FTV-ene har hatt en gjennomgang av den nye
handlingsplanen for høsten, basert på hvilke innspill ITV-ene hadde under
helgeseminaret forrige måned. Vi har valgt 4 temaer fordelt på 4 arbeidsgrupper med
en FTV som gruppeleder som studentrådet IE skal jobbe med denne høsten. Vi vil ha
en workshop på slutten av møte hvor dere kan gå igjennom punktene og komme
med innspill. En lenke til forslag til handlingsplan sendt ut i møte.
OR-Evaluering seminar H2020 35/20
Johanne orienterte om saken. Vi vil ta med tilbakemeldingene fra høstens seminar i
planlegging av seminar til våren 2021. Takk for at dere tok dere tid til å komme med
innspill.
OR-Valg, manntall 36/20
Marte hadde en gjennomgang av ny valgperiode og påminnelse av registering av
manntall.
Valgstyret har satt følgende datoer for valg:
• 12. - 16. oktober: Nominasjonsuke - Dette er perioden der vi oppfordrer folk til
å stille.
• 19. - 29. oktober: Valgperiode - Dette er perioden der folk kan stemme.
Muligheten for å stille har utgått.
• 30. oktober: Resultat offentliggjøres
• Det er utarbeidet et felles nominasjonsskjema for Studentdemokratiet.
• Studentrådet IE har eget kandidatskjema.

OR-Studiebarometeret 37/20
Johanne orienterte om at Studiebarometeret, nasjonal spørreundersøkelse om
studiekvalitet, blir tilgjengelig fra 20. oktober. 2. og 5.årsstudenter blir invitert til
denne undersøkelsen. For at kvaliteten på resultatene skal bli best mulig er det viktig
at alle svarer.
Eventuelt
Henvendelse fagpolitisk ansvarlig digitaliseringsinnspill
Sebastian presenterte saken. Studentrådene har fått e-post fagpolitisk ansvarlig
Håkon Gravem som har fått en henvendelse fra Øyvind Hauge som jobber med
digitaliseringsprogrammet på NTNU. Han er ute etter innspill fra dere studenter
angående noen prosjektideer for 2021.
• Mitt NTNU – Fremragende studentkommunikasjon: Bedre verktøy og
bedre tilgjengelighet for disse slik at studentenes behov for varsler, dialog og
søken etter informasjon er langt mer tilgjengelig i dag. Dette kan være ting fra
kritiske meldinger om COVID-19, flytting av eksamen, avlysning av en
forelesning, studenten som trenger hjelp til noe, målrettet informasjon på

•

studentens egne premisser og potensielt mye annet. Kort og godt
kommunikasjon med studenten i sentrum.
DITT NTNU? Nordens mest innovative og inspirerende
studentrekruttering: Mer attraktiv og funksjonell digital informasjon om
NTNUs studietilbud, først og fremst til kommende/potensielle studenter, men
også til de som studerer her i dag.

Innspill:
• NTNU må bruke en informasjonskanal, Blackboard.
• Standardiserte løsninger for kommunikasjon.
• Forbedre de kanalene som allerede finnes.
• IMF sine system for informasjon, fagsider og forelesningsoversikt er faktisk
gullstandarden.
• FTV sender de ut spørsmålene på e-post og kom med innspill innen mandag
4. oktober.

Dekan Ingrid Schølberg fakultetet IE
Simen orienterte om at dekan Ingrid vil delta på SR-IE 20.10. Spørsmål dere ønsker
å ta opp kan sendes til ftv@SR-ie.no innen 15. oktober. Slik at hun kan forberede
seg.
Sosialkomiteen:
Planlegge julebord.
Studentdemokratiet nye lokaler:
Studentdemokratiet skal inn i nye lokaler innen desember 2020.
Oppredningen. SR-IE må dele kontor med et annet studentråd.
Handlingsplan workshop:
Johanne delte medlemmene i studentrådet i 4 grupper med en FTV-leder på zoom.
Det ble satt av ca 30 min for å gå gjennom forslaget om ny handlingsplan for SR-IE.
Undervisningskvalitet
• Ingebrigt
• Bendik
• Stine
• Markus
• Maria
Fysiske forhold
• Annik
• Elias
• Emil
• Simen Ramberg
• Emilie
Profilering
• Jeanette
• William
• Monika

•

Lukas

Organisasjon
• Knut
• Ane
• Ellisiv
• Sander
• André
Forslag handlingsplan H2020:

Undervisningskvalitet
1. Kvalitetssikring av referansegruppearbeid
• Sammendrag i alle referansegrupperapporter
• Gi mer insentiv til å være i referansegruppen.
• Erfaringsoverføring av forrige semesters problemer, F.eks. møte med
•
•
•
•
•
•

referansegruppen fra i fjor. Hjelpe å gjøre elever og referansegrupper oppmerksom
på hva som har vært problematikken.
Mer informasjon rundt ‘’how to be referansegruppe’’
(https://www.youtube.com/watch?v=hUErHfxtMK0&index=3&list=PLFOQpH5If8vGrR
Myw5km_ZtBST4RtQ8bF)
Sikre at endringene blir gjort noe med.
Synliggjøring av referansegruppen.
Bedre innføring hva det vil si å være i referansegruppen, og hva det stilles krav til.
Hjelpe å gjøre elever og tidligere referansegrupper oppmerksom på hva som har vært
problematikk.
Direkte link til forrige gruppes rapport i emnebeskrivelsen og studweb. Lettere
tilgjengelighet i rapporten.

2. Digital undervisning
• Alle må ha obligatorisk opplæring med spesielt fokus på gjennomføring. GI et kurs til
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lærere.
F.eks. Det å skjønne hvordan man deler skjerm. Kurs til de som trenger det. Kan ta
bare en time.
Alle må ha en god plan for eventuell digital undervisning, hvis fysisk undervisning må
stoppes eller kuttes ned på.
De forelesningene som er fysisk, må ha et digitalt alternativ.
Opptak (ikke kun live) av alle forelesning der det er mulig. Skal ikke være opp til kun
foreleser selv.
Sikre god faglig kvalitet i digitale øvingstimer.
Utstyrspakker til forelesere. Få utstyr slik at alle har blant annet en god mikrofon. At
man ikke kan skylde på rommet og omgivelsene, men at man har et “kit”.
Mange klager på øvingsopplegget. Ikke godt nok organisert. Glemmer at man få opp
digitalt selv om det er fysisk.
Sikre at det er et digitalt tilbud overalt.
Helse og sikkerhet skal trumfe personvern.

Fysiske forhold

Sikring av nok studentarbeidsplasser, med spesielt fokus på studenter som skriver
avsluttende oppgave (bachelor- og masternivå))
• Tilgang på tilstrekkelig med lokaler/grupperom/møterom på campus.
• Etterstrebe at studenter kan møte fysisk i forelesninger.
• Nå i korona: passe på at arealene som er satt av til fysisk aktivitet faktisk blir
effektivt brukt av fysisk aktivitet

Profilering
• Synliggjøre tillitsvalgte (ITV og FTV)
o Takeovers på instagram
o Henge opp plakater
o Bruke instagramkontoer til linjeforeninger
o Gå rundt med gensere (hvis vi får egen) <3
• Synliggjøre søknad om velferdsmidler
o Legge ut innlegg på Facebook og Instagram
o Sende ut en fellesmail til alle relevante linjeforeninger (Hovedstyret)
• Synliggjøre hva ITV og FTV gjør til de aktuelle studentene
o Bruke Instagram og Facebook når det skjer spesielle ting
o Henge opp plakater
• Synliggjøre valg, sende ut nominasjons- og interesseskjema 3 uker før
o Poste på Facebook og Innsida
o Lage Facebook-arrangement
o Bruke linjeforeningens magasin (f.eks. readme i Abakus, Offline i Online)
▪ Abakus har tenkt til å lage en egen spalte om ITVene på IIK (og IDI?),
og da snakke om de nominerte som er abakuler (bleste til valget)
o Bruke linjeforeningens nettside
▪ Online publiserer nettartikler parallelt med Offline. Om vi får til en
nettartikkel vil nok mange lese det
Organisasjon
• Rydde opp i valgsystemet
o Sikre at alle studenter får stemmerett ved riktig institutt og fakultet.
o Finne ut om det lar seg gjøre at stemmerett registreres automatisk.
o Finne ut hvorfor dette problemet oppstår og hvem som kan fikse det.
• Utveksling
o Gjøre det lettere å finne kravene til godkjente fag ved ulike universitet
o Ha et system der en lett kan finne fag som tidligere har blitt godkjent i
forskjellige studieretninger. Hvis en student har vært på utveksling, så er det
obligatorisk å dokumentere hvilke fag en har hatt og har fått godkjent.
▪ Fint å ha en liste som viser tidligere godkjente fag. Må derimot sjekke
opp fra år til år om disse blir godkjente. Endringer kan skje.
o Innføre en “utvekslingsansvarlig” på hvert institutt, slik at man kan få mer hjelp
angående utveksling.
o Når studenter kommer hjem fra utveksling så må (tror jeg hvertfall) noen
godkjenne at fagene studenten har tatt passer i studieplanen og holder
akademisk riktig nivå. Denne godkjenningen kan foregå ved at studenten fyller
ut et skjema (via en nettleser), hvorav dataen lagres i en database og det
genereres en link til visningen av ferdig utfyllt skjema. Når den personen som
skal godkjenne fagene har godkjent fagene, så svosj lastes de samme
dataene opp i “godkjente fag” databasen, som studenter har tilgang til og man
kan sortere på universitet, land, by, studieretning ntnu, ...
o Lagre de ettergodkjente fagene som utvekslingsstudenter har tatt i en
database, med tilknytning til hvilket universitet faget ble undervist på
o Forbedring av læringsassistentordningen.

o

Sikre at læringsassistenter får lønn til riktig tid

Alle ser igjennom handlingsplan med de nye endringene som kom frem på workshop
5 min i møte. Kan stemme anonymt, gi beskjed.
Handlingsplanen ble vedtatt i møte med de innspill som kom frem i workshopen.
Gruppene av avtaler hvordan dere skal jobbe med handlingsplanen

Møtekritikk:
• Er det muligheter for å møtes fysisk i løpet av semesteret.
• Vi skal vurdere dette.
Diggerunde

