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9/11 Kommentarer til møtereferat fra 5.9.2011
Referatet ble godkjent.

10/11 Eventuelt nytt fra FRIKT (fast punkt)
Reinold Ellingsen hadde ikke anledning til å stille på møtet. Nils Holte har sendt ut Kristian Seips prosjektskisse
til faggruppene. Implementering er tenkt i studieplanen 2014/2015.

11/11 Uttalelse fra IET om K-emner
Hvilke K‐emner som tilbys, føles bare halveis gjennomført. Teknologiledelse1 og 2 ønskes som K‐emner.
Tilbakemeldingene fra studentene er at det er for få valg. Et hensiktsmessig emne bør kunne tas. Nils Holte
foreslo å lage en uoffisiell liste over valgbare K‐emner som er tilgjengelig for studieveilederne. Reglene er slik
at eventuelle språkfag må være videregående kurs. Det innebærer at studenten må ha et minimumsgrunnlag i
det aktuelle språk fra tidligere. Nils Holte gjør redaksjonelle endringer og sender uttalelsen til IMEs
Studieutvalg.

12/11 Studieplanen 2012/2013
Siste versjon av studieplanen fra i fjor høst er sendt ut. Noen små endringer er gjort. Nils Holte har mottatt få
planlagte endringer. Antar da at de andre ikke har noen endringer å melde.
Magne H. Johnsen: SAM har 4 fag med v1, bør være v2?
Musikkteknologi har ingen foreleser dette semesteret pga. sabbatsår. De som drar på sabbatsår er normalt
ansvarlige for å skaffe vikar til forelesningene. Musikkteknologi er et meget spesielt fag som det ikke er enkelt
å skaffe vikar til. Dette tilfellet ble derfor oppfattet som ektraordinært, slik at det ble gjort et unntak for dette
emnet i dette studieåret.
Studieplanen 2012/2013 behandles nærmere på neste møte.

13/11 KRV – Kvalifikasjonsrammeverket – studieprogramnivå og studieretningsnivå
Siste utkast til læringsmål på studieprogramnivå for Elektronikk og på studieprogramnivå for alle
studieretninger vedlagt møteinnkalling.
Fagmiljøene må se gjennom Læringsmål for studieprogrammet Elektronikk.
Fagmiljøene må gå grundig gjennom Spesifikke læringsmål for studieretninger innen studieprogrammet
Elektronikk. Dokumentet inneholder endringer fra tidligere gjennomgang. Det er ikke nødvendig å spesifisere
Generell kompetanse på emnenivå. Nødvendig med både norsk og engelsk versjon? Også for 2‐årig
elektronikk? Læringsmålene foreligger pr i dag kun på norsk for det 5‐årige studiet. KRV for Elektronikk skal

sluttbehandles på IET‐seminaret 24. og 25. oktober. Einar Aas stilte spørsmål om EMECS‐programmet skulle
med.
Det gjenstår fortsatt en del svar fra faglærerne på emnenivå. De som ikke har svart, sender svar snarest til
Kirsti.

14/11 Eventuelt
Ingen saker.

