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Brian Stead KMO-ing

Forfall:
Synne Korsbrekke LUR
Haakon Eng Holck IKP
Tobias Harnes Andrè

FTV Simen Ringdahl var møteleder.

Godkjenning av innkalling og referat
Innkalling og referat godkjent. Merknad; skrivefeil på navn på referatet.

Runde rundt bordet:
IKP: har fjerdeklassingene etterspurt infomøte om prosjekt og master da dette har blitt holdt på de
andre instituttene som studieprogrammet tilhører. Instituttleder er bortreist i 14 dager og de 2
neste ledergruppemøtene er avlyst. Har planer om å kontakte nestleder for utdanning ved
instituttet.
IBT: Har ikkje skjedd så mykje sidan sist møte på Sletvik. Eg (Åsa Ølnes) skal sitte som representant
i ansettelsesutvalget. Tobias Andre (Matvitskap) er vara. Har sendt epost til instituttleiar angåande
dette. Studentane ved bioteknologiprogrammet på Gløshaugen er positive til KTV-ordning (noko
som per dags dato ikkje er fins på studiet).
IFY: Leif: Har sporet opp de programrådstillitsvalgte ved mitt institutt og tatt kontakt med dem.
Har også opprettet en Facebook-gruppe for lettere kommunikasjon mellom meg og dem.
Har mottatt innkalling til instituttledermøte. Instituttet holder også på å avtale et styremøte, men
det blir lengre fram i tid.
KMO-ing: Saken er at etter 1.1-17 så er det nye regler ved å ta opp eksamen. Altså konte. Man kan
kun ta opp eksamen hvis man ikke har fått bestått. Vil man forbedre en karakter må man vente til
neste ordinære eksamen, altså 1 år. Dette påvirker de som går siste året på bachelor. Hvis man
ønsker å ta opp en eksamen for å forbedre, hvis man skal søke videre studier, må man pr nå vente
et helt år. Det er det flere som har reagert på og ønsker å ha et unntak for de som går 3. året. Så
det blir nok forhåpentligvis en endring på det, men det hjelper ikke de som går i 3. nå. Så saken var
vel å prøve å sette opp en ekstra "ordinær " eksamen for de som ønsket å forberede en karakter.
IKJ: Blitt kontakta på bakgrunn av ITV-plakat på lesesal for hjelp. Har sendt vedkommende i riktig
retning. ITV'er på IKJ har vært i møte med midlertidig konsulent på instituttet og tar på seg
ansvaret for drifting av lesesalplasser, venter på mer informasjon. Fjerdeklasse på siv.ing kjemi
etterlyser en mer ryddig fremgangsmåte å få veileder, prosjekt- og masteroppgave på. Tidligere
har det vært kultur for å prate med ønsket professor på forhånd, men med tredoblet inntak de
siste to årene begynner dette å bli lite fungerende.
IBF: Etterlyst kontrakt og innkalling til møte hos instiuttleder Randi Anny Utne Holt. Tatt opp behov
for informering om bruk av avviksystemet for studentene. Fakultetstyret har bestemt å inkluderer
de gamle høyskolemiljøene i NV sitt HMS program fra høsten av med innføring i avvikssystemet
(tatt opp i ledergruppa tirsdag 28.feb).

IBA – Ålesund (var ikke til stede på møtet) Har jobbet med å få oppklart et par ting med
Instituttleder i Ålesund. Vi venter på å få satt av et møte der vi blir enig om hvordan vi skal gjøre
ting framover, og angående lønn.

Diskusjonssaker:


SR-sak 05/17 Digital undervisning

-

FTV Simen orienterer.
Han vil oppsummere fra workshop på seminaret, og legge frem fordeler, ulemper, krav og
videre forslag på fakultetsmøtet.
Spørsmål og diskusjoner rundt dette.
Presiseringer på hva dette innebærer
Store variasjoner fra fag til fag
Å gjøre ett fag hel-digitalisert bør ikke være ett mål, men at det er tilgjengelig digitalt
materiale, og at det er tilrettelagt for bruk av digitale hjelpemidler.

-



SR-sak 06/17 Oppfølging av Evaluering av Studieprogram

-

-

FTV Simen orienterer.
Ønsker oftere interne evalueringer av program, annethvert år.
Skal evalueres etter fire punkter;
1. Oppfølging av tidligere rapporter
2. Studiets faglige oppbygning
3. Læringsmål
4. Opptakskrav
Hvordan evaluere? Spørreundersøkelser, en-til-en intervju.
Fordeler og ulemper
Internevaluering – bli brukt mer.
Undersøkelser er noe «vi» vil ha.
Andre områder som også kan evalueres; læringsarealer, utsikter mtp karriere (kontakt
m/Alumni)
Det vil bli skrevet en rapport angående dette.



SR-sak 07/17 Kvotering av FTV-er ved neste valg

-

FTV Håkon orienterer.
Tidligere og frem til nå har FTV-ene vært delt mellom 2 stk representant fra siv.ing og 2 stk
fra realfag.
Det foreslås nå å gå bort i fra dette, og heller ha 2. stk realfag, 1. stk fra de
profesjonsrettede utdanningene (ingeniør) og 1 stk «åpen post».
Det har vært tvil om denne nye ordningen vil kunne være tilstrekkelig med tanke på siv.ing
representanter inn i andre utvalg og SR siv.ing på tvers av studentrådene, men det antas å
være lite problematisk. Dette da det med så mange siv.ing-linjer trolig blir siv.ing
representert bra uansett.
Ingen innvendinger. Endringsforslag vedtatt.

-

-

-


-

-

SR-sak 08/17 Orientering om seminaret + tilbakemeldinger
FTV Håvard orienterer. FTV-ene har deltatt på NV-fakultetets strategi-seminar.
Fakultetsstyret med vara og representanter fra Næringslivet.
Ble diskutert mål og strategier for en periode på 10 år.
Blant annet «Bedre utdannere» - økt fokus på å snu holdningen rundt undervisning kontra
forskning – det kalles forskningsfri og undervisningsplikt – snu dette – mer fokus på å bli
gode utdannere og gode formidlere.
Bedre samarbeid mellom instituttene – Visjon – «Ett NTNU»
Fokus på etikk, utdanne arbeidstakeremed et gpdt verdigrunnlag
Open access, dele undervisningsmateriale utenfor universitetet.
NV fokusere mer på dagens samfunnsfaglige utfordringer.

Orienteringssaker:

-

KTV-ordning
FTV Øystein orienterer.
De som har hatt en KTV-ordning ønsker å fortsette med det – og de som ikke har hatt
ordningen ønsker å opprette dette.
KTV-ene skal henvende seg til ITV-ene i hovedsak.
FTV-ene er positive til KTV-ordning.
ITV-ene skal ha oversikt over hvem som er KTV-er.
Ved «oppretting» av ordningen må ITV-ene sammen med FTV-ene organisere det.
Det en utarbeidet en KTV-stillingsinstruks fra Ålesund.

Eventuelt:


Klagetilgang på nettsider

-

FTV Håkon orienterer – ordning for å klage på karakter på nettsidene til NV ser ikke ut til å
være i drift.
Fyll ut skjema og send til en mailadr som ikke ser ut til å være i bruk.
FTV Øystein skal ta opp dette i Ledergruppemøte.



Håvard, Simen og Håkon reiser til Universitetskonferansen i Ålesund.

Møtekritikk
-

God frukt
Mer kjeks

