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Sak 1: Presentasjon av studentservice sitt arbeid ved sekjonssjef Anne Ellingsen og rådgiver
Stine Faugstadmo
Seksjon for studentservice besvarer studierelaterte henvendelser ved NTNU og har betjent skranke
på Gløshaugen og Dragvoll. I tillegg tilbyr de karriereveiledning, mestringsveiledning, veiledning
til toppidrettsstudenter og tilretteleggingsveiledning for studenter med funksjonsnedsettelse. Som et
ledd i digitalisering og effektivisering er målet å avvikle fysisk skranke innen 1. aug. 2016. Fra 1.
februar reduseres åpningstiden i skrankene, og på Gløshaugen vil det fra nå av ikke være betjent
skranke på mandag. Seksjonen mener at fysisk skranke for studenthenvendelser kan gjøres om til en
2.linje –tjeneste som fortsatt vil ivareta studentens behov for informasjon og bistand, og de vil i
løpet av våren starte arbeidet med å utarbeide en plan for utvikling av informasjon på nett og
digitaliserte tjenester. Semesterkort er nå digitalisert som studentbevis på App, og karakterutskrift
vil i løpet av vårsemesteret bli tilgjengelig i ny Studentweb. Avviklingen av skranken vil frigjøre
ressurser slik at seksjonen kan tilby mer tilpassede kurs for hvert enkelt studieprogram, dersom
dette er ønskelig. De kan også bistå mer inn i realstart/teknostart.
Studieutvalget er litt skeptisk til at dette lavterskeltilbudet fjernes, og er redd for at det kan føre til
dårligere læringsmiljø og større frafall. NTNU er stort, og mange studenter vet ikke helt hvor de
skal henvende seg for å få løst problemet de har. Det vil være en større barriere å ta kontakt med
noen som sitter opptatt på et kontor enn å henvende seg i en åpen skranke.
Vegard ga en kort presentasjon av IMEs arbeid med læringsmiljøet.
Sak 2: Studassevaluering ved Signe Elise Livgard og Bendik Deraas
Studentrådet ved IME ønsker en bedre kvalitetssikring av student – og undervisningsassistenter. I
dag er det store variasjoner i kvaliteten på disse. God karakter i emnet behøver nødvendigvis ikke
bety at vedkommende er en god formidler. Intervju bør foretas før man ansetter undass og vitass,
hvor motivasjon og formidlingsevne vektlegges i tillegg til karakter i faget. Det bør også foretas en
evaluering i etterkant slik at vedkommende kan få en tilbakemelding på arbeidet som er utført.
Evalueringssystemet må utvikles slik at det ikke oppleves som sosial uthenging av personer.
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I stor emner er det veldig mange studasser, og det er svært krevende å fange opp hvem som ikke
fungerer. Behovet for studasser er så stort at valget ofte blir basert på karakterer, og utvalget av
studasser er lite sett i forhold til behovet. Nye undervisningsformer , som for eksempel Team-basert
læring, hvor faglærer er med i øvingsundervisningen har gjort det enklere å følge opp studassene.
Det bør også gjøres mer attraktivt å være studass og undass.
Studieutvalget ble enige om at saken følges opp av FTV og prodekan for utdanning.
Sak 3: Endring i gradsforskriften – sivilingeniør og siviløkonom. Tilfredsstiller IMEs
sivilingeniør egenpålagte krav?
Alle utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele mastergrad i teknologiske fag, og som har korrekt
fagsammensetning, har rett til å tildele graden sivilingeniør som tilleggsbetegnelse. Det overlates til
NRT å bli enig om hva som er korrekt fagsammensetning. Det blir et møte om dette 9. mars hvor
Brynjulf og leder for FUS deltar. Det ble laget et forslag i NRT i 2013 om hva korrekt
fagsammensetning bør være, og dette forslaget vil bli et innspill til hva som blir gjeldende praksis.
Alle siv.ing. program ved NTNU bør sjekke at vi oppfyller våre egne krav før vi pålegger andre
disse kravene, og alle programrådsledere bør gjøre en vurdering av sine program for å se om de har
korrekt fagsammensetning.
Orienteringssaker
 Spørreskjema om overgang utarbeidet av IET. Kort spørreskjema for å kartlegge årsaken til
overgang. Studenten fyller dette ut ved veiledningssamtale om overgang. Dersom andre er
interessert i skjemaet kan de henvende seg til Vegard.
 Opprettelse av et utvalg som skal lage læringsmål for informasjonssikkerhet. Utvalget har
fått frist til 1. juni. til å komme med konkrete forslag til endringer i studieplanene for hvert
studieprogram.
Eventuelt
 NTNU har valgt nytt e-læringssystem, Blackboard. Det vil bli en presentasjon av
Blackboard for ledergruppen 10. februar, og alle programrådsledere er velkommen til å
møte.
 Prorektor for utdanning ber oss bli flinkere til å legge inn emnerapporter i e-rommet. Det er
mange som mangler. Dekanus forventer at alle emnerapporter legges inn fortløpende, og at
eventuelle tidligere manglende rapporter kommer på plass så snart som mulig!

