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Dato

Referanse
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Møtereferat
Til stede:

Brynjulf Owren, leder, Finn Arve Aagesen, Halsten Aastebøl, Marius Irgens, Tor
Onshus, Øivind Solberg, Dag Svanæs, Einar Rønquist, Kenneth Juul Wannebo, Siri
Mathisen, Mathilde Oftedal, Vegard Rønning. Under sak ForVei; Anne S. Ellingsen,
Håvard Engen, Astrid Hatlen

Forfall:

Trond Ytterdal, Michael Johansen, Kristine Valentinsen

Kopi til:

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

Gjelder:

Studieutvalget IME

Møtetid:

tirsdag 23. oktober 2012

Møtested:

rom 313 Gamle fysikk

Signatur:

ForVei – presentasjon av Håvard Engen og Anne S. Ellingsen.
Håvard Engen oppsummerte de viktigste punktene fra ForVei-rapporten for vår 2012. 22% av IMEstudentene tok imot tilbudet om samtale.
SU var mest interessert i å vite om ForVei har hjulpet mot frafall. Hva er trenden for de som ikke
fortsetter på programmet? slutter de på NTNU eller søker de overgang? Og hvorfor søker de som
gjør det overgang? Er de svake studenter, har de valgt feil program eller planla de allerede fra
starten av å søke seg inn på et annet program? ForVei hadde ikke gått i dybden på dette og kunne
ikke gi et svar på spørsmålene.
Ny sensurpraksis for masteroppgaver – Muligheter for innspill til høringssak
Kan bli uoversiktlig med forskjellige skalaer for masteroppgaver og andre emner.
Virker urettferdig at det blir strengere krav på tøffere program for å oppnå riktig fordelig.
Karakteren skal gjenspeile oppnåelse av læringsmål. For program med høyere mål, skal det være
vanskeligere å oppnå god karakter.
Hva skjer hvis en faglærer/sensor ikke retter seg etter skalaen?
Studentene er positive til den nye karakterskalaen.
FRIKT – Brynjulf ga en kort status fra prosjektet og veien videre.
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Delprosjektene fra i vår, bortsett fra utdanningssamarbeid, videreføres. Under studiestruktur får de
fire nye programmene egne underprosjektgrupper. I tillegg splittes 2-årig master og realfag i egne
underprosjekt.
O-saker
 Studieplan – Astrid presiserte at det i brevet fra FUS har kommet ny bestemmelse for
fordypningsemnene. Hvis emnet består av to skallemner, skal de ha samme vurderingsform.
 Opptaksrammer – Vegard presenterte rammene som er spilt inn fra programmene. FUS
har allerede behandlet forslagene for siv.ing. Her er det kun små justeringer for vår del.
 NOKUT-besøk – 31.10-2.11. Kort info av Vegard
 Eksperter i Team – Det har blitt opplyst fra EiT at oppstart er i uke 2, men siv.ing. starer
først i uke 3 pga kursdager. Dermed forskyves oppstart av EiT for alle til uke 3.
 TDT4140 – Klagenemnda har opphevet vedtaket om annullering av eksamen fra mai 2012.
Studenter som har tatt flere enn en eksamen vil nå få tilbud om beste karakter.
 Oppsummering av dialogmøtet med prorektor
o Forslag om at de fra staben kan dele seg og komme til det enkelte program for å se
hva som skjer der.

