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9/12 Godkjenning av møtereferat fra 19.01.2012
Referatet ble godkjent.

10/12 Referatsaker


Nils orienterte om mottatt rundskriv om Utlysning av midler til fellesgrader.



Det er opprettet en ny samarbeidsavtale mellom UiO og UNIK. Det er ingen store endringer i avtalen.
NTNU må selv finansiere professorer de har på UNIK.



IET hadde dialogmøte om studiesaker med fakultetsledelsen 27. februar. Noen saker som ble tatt opp
var rekrutteringssituasjonen, undervisningsevaluering, FRIKT og opptak til toårig master fra
ingeniørhøgskoler.

11/12 Eventuelt nytt fra FRIKT (fast punkt)
Reinold Ellingsen orienterte.
Alle delprosjekt har startet opp. Det har vært vanskelig å rekruttere studenter til å delta i delprosjektene, men
de fleste delprosjekt har nå fått studentrepresentanter.
Delprosjektet for rekruttering er i ferd med å spesifisere en markedsundersøkelse om studieprogrammene.
Denne skal være avsluttet innen 12. april.
Næringslivsseminar holdes 16. mars. Målsettingen er et oppmøte fra 30 bedrifter/kontakter. Så langt har 15
sagt ja. Temaet for seminaret vil bl.a. være studie- innganger og utganger, samt rekruttering.
Delprosjektet for basisgrupper er i gang med å se på hva som er felles og ulikheter i dagens basispakker.
Den 9. mars holdes et fellesseminar for alle deltagerne i alle delprosjektene på Studiestruktur.

12/12 Opptak til toårig masterprogram i Elektronikk fra 3-årig bachelor
Liste over utdanninger som godkjennes for opptak på MIEL ble vedtatt.

13/12 Emnepakkefigurer, revisjon
Oppdaterte emnepakker ble ettersendt møteinnkallinga.
Bojana Gajic har godt gjennom og revidert emnepakkene for MTEL og MTKOM og laget emnepakker for
MIEL. Nano og fotonikk er fjernet fra MIEL.
Aksjon: Emnepakkene behandles i faggruppene. Endringer sendes Nils og Kirsti innen torsdag 8. mars.
Behandles på neste møte.

14/12 Utvidet liste over K-emner
Kort foreløpig diskusjon. Saken ble utsatt.

15/12 Eventuelt
Ingen saker

