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Sak 0: Om referater fra SU
På grunn av tilbakemeldinger og diskusjoner rundt forrige referat ble det nødvendig å sette
opp kjøreregler for referatene fra SU-møtene. Referatet vil gi et sammendrag av saker som
blir diskutert, men viktige momenter fra møtet til oppfølging kan tas med. I prinsippet er det
kun saker på sakslista som refereres, men saker kan spilles inn i forkant av utvalgets
medlemmer, for eksempel til Eventuelt eller som egne saker. Det blir normalt sett ikke
referert uttalelser fra diskusjonen. Er man sterkt kritisk til enkeltsaker og prosesser ved
fakultetet er det fint om man først tar en runde i forkant med prodekan(er). Da kan
resultatet bli at dette settes opp som en sak på et kommende møte

Sak 1: Utmatrikulering
Utmatrikulering/Avslutningsseremoni for bachelor- og masterkandidater våren 2017 vil i år
arrangeres separat ved 3 campus (Gløshaugen, Ålesund og Gjøvik). Masterstudentene på
Kalvskinnet vil ha en egen avslutningsseremoni 14. juni, men oppfordres til også å møte 9.
juni på Gløshaugen.
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Trondheim (Gløshaugen 9. juni): I år prøves det ut et nytt opplegg for utmatrikuleringen.
Seremonien vil foregå ute på plenen bak hovedbygget slik at man unngår
rombegrensningen som var tidligere. Bachelorstudentene kan nå inkluderes og i tillegg
kan studentene kan ha med seg foreldre/andre nære relasjoner.
Gjøvik (7.juni): Master- og bachelor studentene har egne seremonier hver for seg.
Seremonien avholdes i forbindelse med presentasjonen av henholdsvis bachelor- og
masteroppgaven. Tradisjon med middag/tapas og taler. Kun studentene, ingen familie.
Ønsker samkjøring med resten av IE campusene etter hvert.
Ålesund (2. juni): Avslutningsseremonien er mye lik den Gjøvik har, men oppdragsgiverne
er i tillegg invitert til presentasjonen av oppgavene.
Sak 2: Blackboard, status for implementering ved Olav Skundberg
På grunn av sammensying med andre program (FS), vil det ikke bli mulig å lomme inn i
Blackboard før 1. mai. Alle må ta ut data fra It’s learning og Fronter før 15. juli. Hvem tar
ansvar for emner som ikke har faglærer? Kan studieprogramleder ta ansvar for å overføre
data for disse emnene? Programrådsledere bør ha koordinering for lagring av emner. I
Trondheim vil læringsassistenter være på plass fra 2. mai. Ålesund og Gjøvik har egne
støtteressurser. Det gis tilbud om kurs og hvert institutt har en Blackboardkoordinator. For å
få tilgang til Blackboard må studenter ha brukerkonto samt være undervisningsmeldt i
emnet. Semesteravgiften behøver ikke være betalt. Faglærer kan gi tilgang til hvem de vil
så lenge de er brukere, og kan også tildele ulike roller.
Sak 3: Campusprosjektet, status ved Geir Nilsen
Geir Nilsen skulle rapportere fra samlokaliseringsprosjektet men meldte forfall til møtet.
Brynjulf ga en kort oppsummering av hovedpunktene i rapporten som IE leverte 3. april.
IE har som mål å opprettholde et læringsmiljø på minst samme nivå som nå, både for
ansatte og studenter som planlegges flyttet fra Kalvskinnet til Gløshaugen. Det bør være
nærhet mellom fagmiljø og studenter, identitetsareal for studentene, dedikerte
arbeidsplasser for studenter som arbeider med bacheloroppgaven og tilstrekkelig
studentarbeidsplasser. Forutsetningen for å nå målet er tilgang til arealer som er fleksible
og tilgjengelige i forhold til undervisning, laboratorier og studentarbeidsplasser.
IE har fått tildelt tilgjengelige lokaler på totalt 2080 kvm. Dette er langt under de behov som
fakultetet har meldt inn. IE arbeider videre med bedre utnyttelse av arealene vi disponerer,
men dette vil heller ikke være tilstrekkelig for behovene vi har. Fakultetet ønsker å overta
arealer i Gamle fysikk, men har ikke fått tilbakemelding på om dette kan etterkommes.
Mangelen på totalt tilgjengelig plass gjør at fakultetet finner det vanskelig å gi konkrete
instituttvise planer for samlokalisering og anbefaler at planene om innflytting sommeren
2018 utsettes. Det må gjøres et langt grundigere grunnslagsarbeid for å finne en løsning
som har tilstrekkelig god kvalitet for de som skal ta i bruk lokalene. I tillegg er økonomiske
konsekvenser dårlig utredet.
Vi inviterer Geir Nilsen til neste SU-møtet for en grundigere gjennomgang av
samlokaliseringsprosjektet.
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Sak 4: Søkertall 2017
Vegard presenterte søkertall fra SO. Stort sett gode søkertall for alle våre program. Fra 2
og opp mot 4 primærsøkere pr. studieplass. Kybernetikk og robotikk (nesten 4),
datateknologi (over 3), dataingeniør i Trondheim og Ålesund (over 4). Det er mange søkere
til 2-årige masterprogram. Totalrammen for opptak bør økes slik at ingeniører får et tilbud til
videre utdanning. Tall for lokalt opptak for studenter med yrkesutdanning finnes på denne
nettsida: https://www.ntnu.no/studier/opptak (infoboks i høyre marg). Tabellene oppdateres
med poenggrenser når det er klart. Det finnes mye statistikk ved SO, og det er også mulig
å bestille statistikk ved NTNU. Det er behov for opptaksstatistikk på studentnivå, ikke bare
programnivå.
O-saker (se vedlagte foiler):
 Studieporteføljen på kort og lang sikt
Eventuelt:
Høring/bestilling om områdeemne: saken ble sendt på høring til institutt/studieprogram i
ephorte, men ingen svar er kommet inn. IE må svare innen 3. mai. Mange av
programrådslederne har ikke fått høringsnotatet. Ephorte forsinker saksgangen og
høringssaker bør i tillegg sendes på epost. Høringssaken ble sendt ut på epost etter møtet
og innspill som kom inn i løpet av langhelga vil bli tatt med.

