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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Møtereferat
Til stede:
Forfall:
Kopi til:
Møtetid og –sted:
Gjelder:
Referent:

Nils Holte, Ulf Österberg, Reinold Ellingsen, Magne Hallstein Johnsen, Ulf Kristiansen, Einar Aas,
Morten Olavsbråten, Aurora Klæboe Berg, Kirsti Klemetsaune
Thomas Tybell, Jørgen Haukedal Lytskjold, Terje Mathiesen
Ragnar Hergum, Bojana Gajic, Vegard Rønning
Torsdag 19. januar 2012, kl. 13.15-15.00, rom B418
Studieutvalget IET
Kirsti Klemetsaune/24.01.12

1/12 Kommentarer til møtereferat fra 12.12.2011
Referatet ble godkjent.

2/12 Eventuelt nytt fra FRIKT (fast punkt)
Reinold Ellingsen orienterte.
Delprosjektene er nå i ferd med å bli bemannet.
Et næringslivsseminar er under planlegging. Holdes ca. 15. mars 2012.
Onsdag 25. januar holdes et oppstartseminar hvor Reinold Ellingsen, Einar J. Aas, Ulf Østerberg, Nils Holte
og Peter Svensson deltar fra IET. Ytterligere en person fra IET skal med i et delprosjekt.
FRIKT sliter med å rekruttere studenter til å delta i delprosjektene. Det er ønskelig med 2 studenter pr.
delprosjekt.

3/12 Studieplanen 2012/13 – korreksjoner
Korrigert liste med undervisningsansvar var vedlagt møteinnkalling.
Eventuelle feil meldes snarest til Nils Holte.

4/12 Krav til kunnskaper for å bli tatt opp på toårig masterprogram i Elektronikk fra 3-årig
bachelor
NTNU v/FUS skal komme med en uttalelse om hvilke krav til kunnskaper som skal stilles for å bli tatt opp på
toårig masterprogram i Elektronikk fra 3-årig bachelor.
TFE4120 Elektromagnetisme tas bort som viktig emne for opptak.
Fra 5. semester bør det være studentens eget ansvar at han/hun har riktig bakgrunn. Bør IET sette opp krav til
bakgrunn? Statistikk og Fysikk er på vei ut fra bachelor-studiet. Noe som gjør det vanskelig for disse
studentene å begynne på master-studiet i elektronikk. Studentene trenger en fordypning som tilsvarer vår
studieretning.
Nils Holte gir et foreløbig svar til FUS.

5/12 Emnepakkefigurer, revisjon
Gjeldende emnepakker ble sendt ut til møtet 12. desember 2011.
4. årskurs studieåret 2011/2012 oppdateres mot 4. årskurs gjeldende for studieåret 2012/2013.
Hver faggruppe går gjennom sine emnepakker og melder inn endringer før onsdag 15. februar til Nils Holte.
Det er ikke laget emnepakker for 2-årig master. Dette må gjøres.

6/12 Møteplan for vårsemesteret.
Det er foreslått møter i ukene 8, 11, 16, 19 og 23. Torsdager kl. 13.15-15.00 pekte seg ut som det best egnede
møtetidspunkt for de fleste. Møteplanen for vårsemestret blir dermed:
torsdag 23. februar
torsdag 15. mars
torsdag 19. april
torsdag 15. mars
torsdag 10. mai
torsdag 7. juni
Møtetidspunkt kl. 13:15 - 15:00 alle dager.

7/12 Orienteringssaker
-

IET har mottatt skriv fra Kunnskapsdepartementet om Endringer i forskrift av 31. januar 2007 om opptak
til høyere utdanning – tendringer i merknader.

-

Nils Holte har mottatt mail fra IME-fakultetet ved Vegard Rønning med oversikt over studenter med
overgang inn til IME-fak. Totalt 44 studenter fordelt på instituttene:
IDI: 12
IET: 4
Energi og miljø: 9
Komtek: 5
KYB: 14
Overgangene er klarert av fakultetet, så fremt studentene har riktig bakgrunn. Det er ingen opplysninger
om hvilke studeieprogram studentene kommer fra.

8/12 Eventuelt
Spørsmål fra Ulf Kristiansen om det eksisterer nye regler i forbindelse med master utført i samarbeid med
bedrift.
Det er utarbeidet nye standardmaler om utføring av masteroppgave/prosjektoppgave i samarbeid med
bedrift/ekstern virksomhet og ved avtale om konfidensialitet mellom student og bedrift/ekstern virksomhet.
Malene er fastsatt av rektor 29.08.2011. De finnes her: http://www.ntnu.no/studier/standardavtaler.

