
 

 

 
 

Studentrådet IE 
        

 
Møtereferat Studentrådet IE 
 
Sted: Digitalt på Zoom 
Tid: 16:15-18:00   
Dato:  10.11.20  
 
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) 

Nyvalgte:  

Frederick Nilsen FTV, 3. kl. industriell matematikk. 

Odd Arne Bakke FTV, 1.kl bachelor elektro. 

Sofie Barmen Stein IEL. 4.kl EMIL. 

Carl Gustav Drabløs Myreng IDI, 3.kl. bachelor i digital forretningsutvikling. 

Andrea Hovland Dalseg IES, 4. kl. Elsys. 

Sunniva Engan IMF, 2.kl. bachelor matematikk 

Sander Fjeld Waasjø IIK, 1. kl. master kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet. 

Hanne Opseth Rygg ITK, 3. kl. kybernetikk. 

Solvor Sevland LUR, 3. kl. lektor realfag 

Maria IIR og Simen IIKG gjenvalg. 

Frafall: Lukas Øystein Normann Stjernen (IDI) 

Møteleder: Sebastian Vildalen Ekpete  
Ordstyrer: Sebastian Vildalen Ekpete 
Referent: Kristin Eggen 
 
Saksliste: 
Møteinnkalling 10.11.2020 og møtereferat 20.10.2020 ble godkjent i møte. 
 
Runde rundt bordet  
IDI: Siden sist har vi hatt KTV møte og deltatt  i Undervisningsutvalg og 
ledergruppemøte. 
 

 



 
IDIG: Siden sist har jeg vært i møte på Studentparlamentet og i utdanningsutvalget.  
 
IES: Bendik har vært på masse møter med instituttet angående tilrettelegging og 
risikovurderinger for det neste halvåret med (sannsynlig) pandemi. Slik det virker 
reflekterer IES' handlinger studentmassen sine ønsker. 
 
Annik har siden sist hatt en diskusjon med studentene om deres bekymringer (at man 

trenger karakterer, smittevern osv.) om eksamen. Dette ble også en liten artikkel i 

Universitetsavisa hvor bl.a. Åste var med. Dialogmøte med Dekan og ledergruppen. 

Er i kontakt med KTV og referansegruppe på tilbakemeldinger og forbedringer i noen 

fag. Har fått på plass ny stilling som ITV for elektrostudentene i Gjøvik. 

 
IEL: Vi har siden sist jobbet med å promotere valget og få folk til å stemme. Deltatt i 

utvidet ledergruppemøte hvor strategier har blitt lagt frem. Julelunsj med 

instituttlederne. Markus har vært på intervjurunder for å finne ny ansatt til en 

forskerstilling. 

 

IIR: Maria har jobbet med handlingsplan SR-IE, identitetsareal. Vi har vært i utvidet 
ledergruppemøte, hvor det ble satt sammen en faggruppe som skal lage 
identitetsareal og hvordan labbene skal bli brukt og vi har vært i prøveforelesninger. 
 
IIK: Siden sist har vi deltatt i utvidet ledergruppemøte og hatt møte med instituttet. 

Gjennomført sosiale aktiviteter for komtek. Valget, fått ny kollega, Sander, som skal ta 

over for Jeanette. 

 
IIKG: Vi har deltatt på Studentparlamentet og vært på allmøte. 
 

ITK: Siden sist har Knut jobbet med handlingsplan for IE, utveksling. 

handlingsplanen. Vi har gjort stort sett småting her og der, og vært på Allmøte med 

ITK hvor vi har fått div info om videreutvikling av nye fag. 

IMF: Vi har vært i ULG der vi for det meste snakket om eksamensgjennomføring. 

Sendt ut undersøkelse til studentene for å kartlegge digitale tilbud og sendt inn 

mangler til instituttet. Elias har vært på allmøte med bachelorstudentene, fått IMF til å 

fikse bedpress for BMAT/ÅMATSTAT-studentene, hvem skulle trodd? Har hatt 

Instagram-takeover, noe vi bare husket sånn halvveis på. Elias har hatt 

studieprogramrådsmøte.  

Vi har valgt ny ITV og hatt erfaringsoverføring/møteforberedelse-møte. 

Vi hadde møte med Sentralt undervisningsutvalg. Første møtet i dette utvalget på 

flere semestre og nå har vi avtalt nye møter for å blåse liv i utvalget. Videre 

diskusjoner skjer etter jul. Vi har vært på FTS-workshop med IMF. 

 

LUR: Programrådsmøte: Bekymringer blant LUR-studentene som etter planen skal 

ha praksis 4 til våren. Mange av studentene har sitt siste emne i 60-gruppa i fag 2 i 

sjuende semester, og står dermed i fare for ikke å få tatt praksis 4 dersom de blir 

syke på eksamen, er i karantene eller ikke består. Å Utsette praksis 4 fører til 

endringer i planene for masteroppgaven og masteremnene, da masteråret må 



forskyves med et halvt år. Programrådet ønsker en endring i regelverket slik at LUR-

studentene kan ligge 15 eller 7,5 studiepoeng bak i fag 2 og likevel kunne ta praksis 

4. Endringen ønskes permanent, men i lys av koronasituasjonen haster det med å få 

på plass et unntak for våren 2021. Ute på høring nå.; Studentrådet lektor: 

Presentasjon av nyvalgte LTV-er på Gløshaugen og Dragvoll. Nyvalgt FUL 

representant for Gløshaugen var også til stede. Avtroppende tillitsvalgte orienterte 

om arbeidsoppgaver etc.; Utvidet ledergruppemøte (IMF): Mye angående 

eksamensform og hvordan de skal legge opp det kommende vårsemesteret på best 

mulig måte for studentene. Til våren er planen å drive hybrid undervisning, slik at 

studenter i karantene skal bli bedre ivaretatt. I møte med sentralt undervisningsutvalg 

ble studieplanen diskutert; Handlingsplanen og møte med internasjonal koordinator 

for IE-fakultetet; Kontortid.  

FTV: Simen avtroppende. Deltatt i FTV-forum tema eksamen. Arrangert valg ITV 

IES. 

Marte har siden sist jobbet med valg og sørget for nok kandidater. Deltatt 

ledergruppemøter med fakultetet. 

Sebastian avtroppende. Har siden sist deltatt i ledergruppemøter og workshop FTS. 

Johanne har siden sist deltatt i workshop FTV sammen med Sebastian. 

AU: Gjennomført landsmøtet i Norsk Studentorganisasjon. Vedtatt politikk om 

skolepenger, digital utveksling, forskerlinjer og idrett i nytt campus. Jobbet med 

valg. Jobbet med problematikk knyttet til smitteverntiltak. Jobbet med 

hjemmeeksamen og digital undervisning. Flyttet kontorer fra Gamle fysikk til 

Oppredningen. Deltatt på studentpolitisk toppmøte med Henrik Asheim og Espen 

Nakstad. Deltatt på workshop om innovasjon.  

SR-sak 32/20: Presentasjon om høring fra FTS 
Sebastian presenterte saken. Studentrådet IE skal svare på en høring fra prosjektet 
Fremtidens teknologistudier (FTS) delrapport 1. Prorektor for utdanning og 
prosjektleder for NTNUs sentrale utviklingsprosjekt Fremtidens teknologistudier Geir 
Øien presenterte relevante punkter fra FTS delrapport 1. 
 
Målet for prosjektet: 

• Legge til rette for at NTNUs studieportefølje i teknologi er samstemt med 
teknologiutviklingen, samfunnsutfordringene, og nærings- og arbeidslivets 
behov i perioden fra 2025 og fremover. 

• Utrede og utvikle et anbefalt rammeverk for NTNUs fremtidige studieportefølje 
innenfor teknologi på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Samt NTNUs studier 
innen realfag og arkitektur-, design- og planlegging. 

• Skal ha samgang med det parallelle prosjektet Fremtidens HUmSam-studier 

• Prosjektet startet i 2019 og angår 138 studieprogram, ca 17 000 studenter, 5 
fakulteter og 3 studiebyer. 

• Det er nå laget en rapport som er ute på høring til fakultetene. Studentrådet IE 
skal bidra til en høringsuttalelse og det oppfordres til å være tydelig på hva 
dere synes er viktig. 

• Frist 20.november. 



• Du kan lese mer om prosjektet i presentasjonen her 
 
Diskusjon/ Innspill: 

• Innspill fra workshop med studenter på Værnes i fjor høst er tatt med videre i 
prosjektet.  

• ITK skal opprette nye fag. Bør anbefalingene fra prosjektet implementeres og 
er instituttene tett på?  

o NTNU er mangfoldig og det vil være forskjellig tilnærming på de ulike 
fakultet/ institutt. Dette bør vurderes/ implementeres i opprettelsen av 
nye fag. 

o Det er flere pilotprosjekt på NTNU som ser det i sammenheng med nye 
fag. Noen institutt gjør dette allerede. 

o Piloter på programtilpasning. Tilrettelegging av matematikk 

• IMF- Store fag som matte kan bli felles. Blir det satt inn ekstra ressurser? 
o Det må frigjøre ressurser innenfor de rammer vi har på NTNU.  
o Elsys, kyb, Emil kan ha matte sammen hvor forelesningene kan 

tilpasses elektrofysisk kontekst. 

• Campusprosjektet 
o Prosjektet FTS vil etter beste evne bli implementert i nye campus 
o Hvilke areal som egner seg best og modernisering for best mulig 

læring.  
o Ingen konkrete tiltak ennå, men viktig med utdanningsperspektiv. 
o Dette er avhengig av at man tenker kollektivt, tverrfaglig. 

• Læring og pedagogikk, vurderingsformer som ligner på hvordan man jobber i 
arbeidslivet?  

• Må sørge for å måle kompetansemål og tenke mere nyansert og bruke 
vurdering underveis i undervisning. 

• Prosjektbasert undervisning. 

• Elektrostudiet har endret seg og det har blitt mere prosjektarbeid og vurdering. 

• Har prosjektet en plan for oppfølging? 
o 2021, Fase 1 - Strategisk grunnmur for hvilken vei bør vi gå og når blir 

vi enig om dette og sammen finne konkrete tiltak. 
o Styrker og svakheter på utdanning i lys av delrapport 1.  
o Hvilke pedagogiske virkemidler, undervisningsmetoder vil fungere og 

redesign av program? 
o Legge til rette for tverrfaglig samarbeid.  
o Endre struktur, fordeling av ansvar, rolleavklaring. 

• Følge med på Fremtidens teknologistudier sin hjemmeside, hvor du kan holde 
deg oppdatert og komme med direkte innspill 
https://www.ntnu.no/fremtidensteknologistudier 
 

SR-sak 33/20: Koronasituasjonen og studenttilværelsen 
Sebastian presenterte saken. FTV-ene ønsker å høre hvordan studentene opplever 
situasjonen nå. Hva fungerer, hva fungerer ikke? Hva er bekymringsområdene? Vi vil ha 
innspill på blant annet hvordan studentene har opplevd informasjonsflyt rundt eksamen, 
hvordan undervisning har gått dette semesteret som en helhet og hvordan smittevern 
opprettholdes på campus.  
Innspill: 

• IEL - Ledergruppemøte diskuterte koronasituasjonen. Fornøyd med 
eksamensgjennomføring, har ikke fått så mye tilbakemelding fra studentene. 

file://///felles.ansatt.ntnu.no/ntnu/utd/st/studentdemokratiet/studentrad_ie/04.%20Møter/01.%20Studentrådsmøter/2020/Referater/Innlegg-StudentrådetIE-FTS-GEDØ-%202020.11.10.pptx
https://www.ntnu.no/fremtidensteknologistudier


• IIR - studentene var misfornøyde med planene for gjennomføring av eksamen før 
den endelige beslutningen ble tatt. 

• IDI - Digital eksamen. Studenter bekymret for mastersal-plasser. Smittevern på 
grupperom. Minner om viktigheten å registrere seg QR-koder. 

• IES- Ikke bokstavkarakterer og hjemmeeksamen. Spørsmål om innsyn i hvordan 
beslutning om velferdsmidler er delt ut. Lage et skriv for prioritert liste. 

• Bachelor IES - sen avgjørelse om gjennomføring av eksamen. Mappevurdering til 
våren 2021, langsiktig planlegging. Generell bekymring, men det har gått seg til. 

• IMF – kaotisk før eksamen ble digital. Studentene setter stor pris på at de kan 
være på campus. Muntlig eksamen og andre vurderinger. Bekymring for at 
studenter er ensomme. Behov for karakter for bachelor og masterprogram som 
skal videre. Karakter er også motiverende faktor for å skrive oppgave. Bra at det 
blir lesesal-plasser. Smittevernregler varierer. Vi har ikke tilgang til vannkoker 
etc., mens andre studenter har tilgang. Dekning av QR-koder har blitt bedre. 

• IIK - mange grupperom er ikke i bruk og blir ikke avbooket. 

• IIKG- misfornøyd med eksamen ellers går det greit. 

• ITK- går greit, eksamensgjennomføring varierer 

• LUR- Ok informasjonsflyt, mange spørsmål før uke 45. Litt bekymring i forhold til 
smittevernreglene og NV skulle hatt en plan B for eksamen. 

• FTV anbefaler at vurderingsform for våren 2021 blir tatt opp tidligere i 
vårsemesteret. 

• IIR – viktig at NTNU trapper opp smittevernstiltakene slik at studentene kan være 
på LAB ut semesteret. 
 

OR-sak 40/20: Erfaringsoverføring 
Sebastian orienterte om saken.  

• Fristen for å sende inn erfaringsskrivet er 10.11.20.  

• Viktig at avtroppende ITV har et møte med den nyvalgte ITV for 
erfaringsutveksling. 

• Oppfordrer alle ITV til å ha et oppstartsmøte på instituttnivå i begynnelsen av 
semesteret V2021. 

 
Eventuelt 
Innlegg fra Kristin om Programtillitsvalgte (PTV) og arbeidskontrakter 
Rutiner valg av Programtillitsvalgte: 

• Ifølge studentrådet IE-s vedtekter er det dere som velger 
studentrepresentanter til andre råd/verv og utvalg på fakultetet.  

• Inkludert PTV. 

• Fakultetet IE setter som krav at kontrakt er signert og returnert før vi kan starte 
å betale ut lønn, så hvis dere vil ha lønn allerede fra januar, så må dette være 
på plass før jul 2020. Ellers blir det ikke lønn før i februar. 

•  Fint om dere kan gi meg en tilbakemelding om hvem som skal være PTV 

høsten 2020 for deres institutt så snart dette er klart. Innen 1.desember 

• Kristin konsulent sender ut en påminnelse på e-post.  
 

Oppdatering psykososial undersøkelse – den vil fortsette til våren 2021 
 
Møtekritikk og diggerunde, utgikk på grunn av møte gikk på overtid. 



 

 


