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2016/16065

FORVALTNINGSUTVALGET FOR INGENIØRUTDANNINGEN (FUI)
REFERAT FRA MØTE 17.6. 2016

Til stede:
Forfall:
Kopi til:

Møtetid:

Hallstein Hemmer (leder), Roger Midtstraum, Lene Østby, Halgeir Leiknes, Olve I. Hølaas
(sekretær).
Geirmund Oltedal, Ferdinand F. Refsnes, Maja Erlandsen

Prorektor Berit J. Kjeldstad, prorektor Helge Klungland, studiesjef Inge Fottland,
Utdanningsutvalget v/ Kirsti R. Ramberg, Fakultet som tilbyr ingeniørutdanning, rektors stab
utdanning, Studenttinget
17.6 2016 kl. 12:00-14:30

Møtested:

Møterom 201, Hovedbygget, Gløshaugen,
Trondheim

Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanning ble opprettet vårsemesteret 2016 av rektor ved NTNU. FUIs
mandat ble behandlet i dekanmøtet og rektoratmøtet, og er en interimløsning for 2016. Fra 1.1.2017
forespeiler NTNU at FUI etableres permanent med et tydeligere mandat.
For 2016 er følgende oppnevnt av prorektor utdanning som medlemmer i FUI:
•
•
•
•
•
•

Prodekan utdanning Hallstein Hemmer (FT) (leder)
Leder FUS Roger Midtstraum (IME)
Førsteamanuensis Lene Østby (FT)
Dekan Geirmund Oltedal (Ålesund)
Prodekan utdanning Halgeir Leiknes (Gjøvik)
Seniorrådgiver Olve Iversen Hølaas (sekretær)





Ferdinand F Refsnes (byggingeniørstudiet, Ålesund)
Maja Erlandsen (maskiningeniørstudiet, Trondheim)
Studentrepresentant fra Gjøvikmiljøet oppnevnes i august 2016.

Studenttinget har oppnevnt følgende medlemmer:

Møtet ble innledet med kort presentasjonsrunde.
Saker til behandling
FUI-sak 01/2016

Postadresse
7491 Trondheim

Mandat - gjennomgang
FUI-leder Hallstein Hemmer orienterte om mandatet. FUI skal være et rådgivende
utvalg, ivareta den tverrfakultære koordineringen, utvikle felles kvalitetskrav for
ingeniørutdanningen, identifisere utfordringer, og gi råd til rektor i strategiske
spørsmål. Et sentralt område for FUI er å etablere utvalget i organisasjonen;
hvordan sikre eierskap i FUI? Hvordan skal FUI sørge for at utvalget kan oppfylle sitt
mandat?
Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@adm.ntnu.no
http://www.ntnu.no/administrasjon

Besøksadresse
Hovedbygget
Høgskoleringen 1
Gløshaugen

Telefon
+ 47 73 59 80 11
Telefaks
+ 47 73 59 80 90

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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FUI-sak 02/2016

Erfaringer fra arbeidet i FUS
FUS-leder Roger Midtstraum orienterte om arbeidet i FUS, mandatet,
arbeidsmetodikk, sakstyper, prosjektfokus. Berøring av felles områder for FUS og
FUI.

FUI-sak 03/2016

Møtefrekvens
FUI vil variere mellom å møtes i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Møtefrekvens er en
gang i måneden. Det skal tilrettelegges for Lync-møter.
Neste møte er 9.august i Trondheim.
Påfølgende møte er 30. august i Gjøvik.
Olve Hølaas sender ut innkallinger.

FUI-sak 04/2016

Aktuelle saker for FUI høsten 2016
•
Felles studier der NTNU har likelydende studier på flere campus (Bygg, elektro,
maskin, data, fornybar energi)
–
Spesialisering i 3 årstrinn?
–
Felles struktur – 3 semester likt?
–
Felles undervisning på tvers av campus
–
Tidsplan for innføring?
–
Matematikk1/Fysikk/kjemi/statistikk/økonomi/ingeniør-faglig
yrkesutøvelse/ingeniørfaglig systemtenkning
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Samkjøring med utvalget for faglig integrering
Undergrupper for de forskjellige studiene – felles bestilling fra de 2 utvalgene?
Felles løsning for fellesemner
Muligheter for internasjonalisering i 5. semester for de som skal ta master –
mister masterforberedende emne
Mandat for evaluering av rammeplan og retningslinjene (tas i augustmøtet).
Merk utvikling av fellesemnene fra rammeplanen.
Felles regulering av bacheloroppgaven (immaterielle rettigheter, veiledning
intern/ekstern -> mengde, karaktersetting, sensurering, felles
veilederopplæring, oppgave unntatt offentligheten, publisering av artikler /
summary og oppgaven, omgjøring ved stryk / forbedring av karakter,
klagerettigheter, refleksjon som læringsform gjennom oppgaveprosessen)
7,5 SP ex.phil inn i ingeniørutdanningen? Sammenlign LUB mot emnene
ingeniørfaglig systemforståelse og ingeniørfaglig yrkesutøvelse og
arbeidsmetoder.
Hvordan ivareta tverrfagligheten i ingeniørutdanningen på tvers av fakulteter
og campus
Utfyllende retningslinjer for ingeniørutdanningen
Rekruttering/felles markedsføring av ingeniørstudiene
Synliggjøring av ingeniørstudiene intern på NTNU
Mandat for nye FUI

Neste FUI-møte: Tirsdag 9. august kl. 10:00 – 15:00 møterom 201, Hovedbygget, Gløshaugen, Trondheim.

