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22/11 Kommentarer til møtereferat fra 03.10.2011
Referatet ble godkjent.

23/11 Eventuelt nytt fra FRIKT (fast punkt)
Alle institutt er bedt om å besvare 3 spørsmål fra FRIKT-arbeidsgruppen. Spørsmålene ble behandlet i
gruppearbeid på IETs seminar på Brekstad. Resultatet av gruppearbeidet er behandlet på IETs ledermøte og
bakt inn i svaret fra IET.
FRIKT går inn for 2 innganger til IKT-studiene. Det kan være ønskelig med flere innganger om noen år,
datateknikk/fysikk. Notat med endelig svar fra IET skrives av Renold Ellingsen, Nils Holte og Ragnar
Hergum.
Det jobbes med flere delprosjekt i FRIKT som skal presenteres for Fakultetet i begynnelsen av desember.

24/11 KRV – Kvalifikasjonsrammeverket — studieprogramnivå og studieretningsnivå
Under gruppearbeidene på instituttseminaret på Brekstad ble det foretatt endringer i dokumentene
på studieprogramnivå og studieretningsnivå. Disse endringene er nå redigert inn i dokumentene. Endringene
på studieprogramnivå generelt ble gjennomgått på møtet og endringene ble vedtatt.
Det ble foretatt noen endringer på spesifikke læringsmål for de enkelte studieretningene. Nils Holte
korrigerer.

25/11 KRV – Kvalifikasjonsrammeverket — Emnenivå
Det er fortsatt noen som ikke har levert læringsmål for emner. Hovedleveringen skjer på Emner på nett (EpN)
med frist innen torsdag 17. november. Hvis formatteringen på EpN ser rar ut, er det bare å se bort fra dette.
Kommer til å se bra ut i studieplanen.

26/11 Språkkrav for internasjonale studenter
Det er ulike krav til engelskkunnskaper for internasjonale studenter som kommer til NTNU. Det er 4
forskjellige krav til TOEFL-testen. Erasmus Mundus er det programmet som har de høyeste kravene. De
retter seg etter EU-kravene. Også utvekslingsstudenter bør ha høye engelskkunnskaper.

27/11 Studieplanen 2012/2013 – plan for gjenstående arbeid
Fristene for studieplanarbeidet er som følger:
- Vesentlige endringer: 4. november
IET har ingen vesentlige endringer nå.
- Tabeller og særbestemmelser til Fakultetet: 1. desember
Edringer sendes SU IET innen 21. november. Behandles på neste SU-møte
- Revisjon av fagbeskrivelser til Fakultetet: 1. desember
Det sendes ut et rundskriv til alle faglærere med beskjed om å legge inn endringene i EpN innen 21.
november.

28/11 Orienteringssaker
-

Det kan foreslås kandidater til Utdanningsprisen. Den er på til sammen 1 mill. kr.

-

Det ble arrangert Jentedager på NTNU 3. og 4. november. I alt 250 jenter fra hele landet deltok. IET
hadde 2 studenter på stands på fredag. Fikk gode tilbakemeldinger. På torsdag hadde 25 jenter valgt å se
nærmere på IET og KYB som var representert med 3 stands hver.

-

Nils Holte har vært med 1.års-studenter på lokal ekskursjon. Einar Aas ønsker at EMECS-studentene også
blir med på disse ekskursjonene.

-

Presentasjon av prosjekt skjer på samme måte som i fjor, på faggruppenivå. Faggruppene velger dato.

29/11 Eventuelt
Morten Olavsbråten får tilbakemelding fra studenter om at nummerering og emnebetegnelse (TFE/TTT) kan
virke forvirrende. Det var forventet at det ble opprettet nye betegnelser ved sammenslåing ved nytt institutt.
Dette skjedde ikke. Det vil kreve et stort administrativt arbeid å endre dette.

