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Møtereferat
Til stede:

John Tyssedal (fung. leder H11/V12), Anne Borg, Kristian Seip, Berit Bungum, Arne
Amdal, Rudolf Schmid, Madelein Lorås, Marit T. Moseng, Anders S. Lund og Terje
Rydland
Fra administrasjonen: Sølvi Sønvisen

Forfall:

Marius Irgens (perm H11/V12), Tor Jørgen Almaas, May Liss Olsen, Elida Skøien,
Kjersti Wæge, Bjørn Rist og Annette Lykknes

Kopi til:

Fak.dir. Geir Ivar Soleng, Studieavd., FUL v/Jon Resell, NT-fakultetet, instituttene ved
NT og IME

Gjelder:

Møte i Programrådet for LUR

Møtetid:

Fredag 23.09.11 15.1516.00

Møtested:

Rom 318 Gamle Fysikk

Signatur:

Lise Kvittingen og Annette Lykknes hadde ikke anledning til å komme på møtet og det fagdidaktisk
innspillet utsettes derfor til neste møte. I stedet ble opptaksrammer for neste år tatt inn som sak.
Orienteringssaker
 Årets opptak: Opptaksgrensen er nå på 48,7. Det er den høyeste opptaksgrensen som noen gang
har vært på LUR.
 Realstart med mer profesjonsfokus: Positiv tilbakemelding fra studentene som var meget
fornøyd.
 Søknad som Senter for fremragende utdanning (SFU-søknad): Fire søknader er plukket ut av
NOKUT og NTNU er blant de fire. Universitetet i Agder er rangert først med de tre andre
institusjonene på en delt 2. plass. Det skal være et møte med NOKUT 19. oktober. Alle nivåer vil
være representert på møtet. LUR-gruppa som utarbeidet et utkast til SFU-søknad gjorde en god
jobb. I utkastet kom det fram mange forslag som det bør jobbes videre med. I det videre arbeidet
må vi ha med en student. John forsøker å finne en studentrepresentant.
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Sak 14/2011 Innspill til studieplan. Vesentlige endringer
Ingen vesentlige endringer i studieplanen for 2012/13.
Sak 15/2011 Kvalifikasjonsrammeverket
Anders har vært i kontakt med alle instituttene som nå har startet arbeidet med læringsmål for emnene.
Matrisene må være ferdig i løpet av høsten. Ingen har foreløpig levert. Anders følger opp dette arbeidet.
Sak 16/2011 Oppfølging av 1. årsstudentene og LUR-seminar
 Spansrøret har hatt, og kommer til å ha, flere sosiale sammenkomster for LUR-studentene.
 I løpet av november vil John og Anders ha et eget informasjonsmøte for 1. årsstudentene.
 I høst vil det bli en forelesing om pedagogisk bruk av IKT. Dette er en ordinær forelesning som
alle LUR-studenter kan delta på.
 Matematikksenteret skal ha en konferanse i november hvor LUR-studenter kan delta. Anders
sender ut informasjon til studentene.
 I fjor fikk 1. årsstudentene ekstraundervisning i matematikk. Vil samme tilbud bli gitt i år? John
undersøker om dette er mulig også i år.
 Det vil bli et LUR-seminar i høst. LUR-seminaret er et ettermiddagsmøte med faglig innslag og
sosialt samvær samt enkel servering av pizza og brus. Berit, Anders og en student fra Spanskrøret
tar ansvar for seminaret.
Sak 17/2011 Opptaksramme for studieåret 2012/2013
Opptaksrammen for studieåret 2011/2012 var på 65 studenter. Vi beholder samme opptaksramme for
studieåret 2012/2013.
Sak 18/2011 Tid for neste møte
Vi forsøker å holde LUR-møtene på fredager til samme tid. Det vil bi minst en måned før neste møte.
Eventuelt
Anne: NOKUT kommer i løpet av våren (mars/april) på et 2 dagers besøk for å se på NTNUs
kvalitetssikring av studiet. De ønsker å snakke med faglærere og studenter. Vi vet ikke hvilke
programmer de vil sette fokus på. I forkant av besøket vil NOKUT ha et møte med ledelsen i
februar/mars.

