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Møtereferat
Til stede:

Kristian Seip, leder, Finn Arve Aagesen, Michael Johnsen, Espen Skarsbø Olsen,
Eugenia Malinikova, Kristine Valentinsen, Nils Holte, Eilif H. Hansen, Sigmund
Selberg, Tor Onshus, Trond Aalberg. Fra administrasjonen: Vegard Rønning, Astrid
Hatlen

Forfall:

Juni Angelfoss, John Tyssedal

Kopi til:

Studieavd. v/Åge Søsveen, fak.dir Geir Ivar Soleng, pedagogisk koordinator Lisa
Lorentzen

Gjelder:

Studieutvalget IME

Møtetid:

tirsdag 29. mai 2012

Møtested:

rom 313 Gamle fysikk

Signatur:

Sak: Studenters veiledningsrettigheter ved bachelor- og masteroppgaver.
Studenttinget har bedt Studieavdelingen se på retningslinjene for studenters veiledningsrettigheter
ved bachelor- og masteroppgaver. Studenttinget ønsker en felles mal ved NTNU for veiledning ved
bachelor- og masteroppgaver. En slik mal kan spesielt være nyttig når det er avvik, for eksempel
konflikt student/veileder, veileders utilgjengelighet, avvik fra plan for veiledning.
Under diskusjonen i Studieutvalget ble det presisert at det er ulikheter mellom sivilingeniørstudiet
og realfagsstudiet. Et felles regelverk på detaljnivå vil derfor ikke være hensiktsmessig.
Det finnes en standardavtale for masteroppgave som regulerer studenters rettigheter ved utføring av
masteroppgave i samarbeid med bedrift. En ny avtale om studenters veiledningsrettigheter må
samsvare med innholdet i standardavtalen.
Pedagogisk koordinator Eilif Hugo Hansen og studentrepresentant Kristine Valentinsen, vil se på
regelverket for sivilingeniør/realfag- studiene for å sikre at plikter og rettigheter ved veiledning vil
bli ivaretatt ved utarbeidelse av en ny avtale. Saken vil bli tatt opp i IMEs studieutvalg til høsten
Fakultetet vil melde tilbake til Studieavdelingen de synspunkter som kom frem på møtet i
Studieutvalget.

Postadresse
Sem Sælandsvei 5
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@ime.ntnu.no
http://www.ime.ntnu.no

Besøksadresse
Sem Sælandsvei 5
Gløshaugen

Telefon
+ 47 73 59 42 02
Telefaks
+ 47 73 59 36 28

Astrid Hatlen
Tlf: + 47 73594204

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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Orienteringssak:
- Dialogmøte med rektor 05.06.2012. Agenda for dialogmøtet med IME ble presentert. Vekten i
IMEs presentasjon vil legges på FRIKT og utvikling av IMEs kvalitetssikringssystem.
Eventuelt
Evalueringsstudentassistentene ønsker et skjema som kan brukes elektronisk i forbindelse med
rapportering til referansegrupper. IVT-fakultetet har et skjema som brukes til slik rapportering.
Studentrepresentant Michael Johansen vil innhente skjema fra IVT og sende til Eilif H. Hansen.
Saken tas opp på neste møte i Studieutvalget.

