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Sak 1 Teknostart
Evalueringen av Teknostart høst 2012 viste at det for en del program var for dårlig koordinering
mellom matematikkdelen og det programspesifikke prosjektet. Evalueringen viste også at
rollefordelingen i Teknostart var uklar. Koordinator for Teknostart vil i år få hjelp av Åge Søsveen,
Studieavdelingen.
Studentene har i de to første ukene av studiet pågang fra mange hold. For enkelte kan det være
vanskelig å kombinere Teknostart og alle Fadderukearrangementene. Det er ønskelig at Teknostart
og linjeforeningene koordinerer sine opplegg bedre.
Sak 2. NOKUT-rapport
En sakkyndig komite har anbefalt NOKUT å ikke godkjenne NTNUs kvalitetssikringssystem. Hvis
NOKUT-styret ikke godkjenner systemet, vil NTNU få seks måneder til å rette opp mangler som er
påpekt i rapporten. Rapporten påpekte at de systemene vi har i dag, ikke er godt nok innarbeidet .
Utvikling av kvalitet etter evaluering mangler – sløyfa lukkes ikke.
Ved IME er det ulike evalueringsmåter som brukes. Instituttene må ha hovedansvaret for
evaluering, men det er forventet at et tydeligere system vil bli lansert fra prorektor.
Studentene ønsker større takhøyde for å ta opp forslag til forbedringer i fag. Referat fra
referansegruppemøter kan skrives av studentrepresentantene i referansegruppen.
Sak 3 FRIKT
Den nye programstrukturen skal behandles av NTNUs styre i juni. Oppstart for den nye
programstrukturen er høst 2014. Markedsføring av de nye programmene skal ikke starte før etter
søknadsfristen til studieåret 2013 er gått ut. Navn på programmene skal være klare til april.
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Minors skal bestå av f eks 2 K-emner +1- 2 teknologiske emner og skal være valgbare for alle
FRIKT-programmene. Det oppnevnes en koordinator for minorene.
Sak 4 «KOK» i sivilingeniørstudiet.
Studentene anser ikke «kok» av løsningsforslag som et stort problem, løsningsforslagene brukes
som en veileder i arbeidet med øvinger.
Orienteringssaker:
• Studieprogramporteføljen 2014/15. Forslag til endringer i studieprogramporteføljen må
meldes inn til fakultetet innen 5. april. Saken skal behandles i fakultetets ledergruppe 9. april
og i FUS 11. april.
• Strykprosent i TMA4100 og MA1101. Strykprosenten totalt har økt til høsteksamen 2012
Eventuelt.
I Studieplanen for Teknisk kybernetikk har det blitt ført opp fag som gir studiepoengreduksjon.
Studentene blir ikke gjort oppmerksom på dette ved valg i Studweb. Saken er blitt løst for de
studentene det gjelder for inneværende studieår.

