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Referatsaker
Studieutvalget har deltatt på dialogmøte med IME-fakultetet.
-

Kvalitetssikringssystemet til NTNU ble underkjent av NOKUT.

IET sliter med vel kvalifiserte søkere
41% stryk på Matte1, høst 2012
Håper på bedring med FRIKT
-

Emneevalueringer skjer ved hjelp av referansegrupper, KVASS og årskurs-evalueringer.

Det blir ikke alltid gjennomført fullstendige evalueringer, og dette bør forbedres.
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Orientering om FRIKT v/ Thomas Tybell
Arbeidsgruppen for nytt studieprogram i Elektronikk består av Thomas Tybell, Nils Holte, Snorre
Aunet, Lars Lundheim, Per-Gunnar Kjeldsberg og Gunnar Tufte fra IDI. Gruppen skal ha et utkast til
nytt studieprogram klart før påske.
•

Programstruktur – spesifikke læringsmål som gjelder for de 2 første studieårene og læringsmål
oppnådd etter 5 års studie.

•

Ingeniørstigen – faglærerteam som jobber tett på studentene, spessielt de 2 første studieårene.

•

Kretsteknikk, med nytt innhold, gis for alle studentene ved IME.

•

Antall fag i høyere årskurs reduseres.

Utkastet går ut på høring til faglærerne i uke 11.
Møtet diskuterte hvor mange studenter som skal tas opp til 5-årig master, hva med 2-årig master /
internasjonal master. Minske antall studenter på 5-årig master og øke for 2-årig master / internasjonal
master? Ekstraordinært ledermøte 7. mars behandler dette.
Nytt navn på studieprogrammet er ikke bestemt ennå. Et eksternt reklamebyrå er engasjert og har
gjennomført en workshop. Fem navneforslag er nå ute til «testing» på referansegrupper som består av
elever på videregående skole. Ny workshop holdes 15. mars. Endelig navn blir bestemt på
faglærermøte etter påske. Skal inn til IME-fakultetet før 6. april.

3/13

Studieutvalgets oppgaver i forbindelse med FRIKT
Arbeidsgruppen i FRIKT for nytt studieprogram i Elektronikk fortsetter ut semesteret.

Detaljert studieplan utarbeides som tidligere av studieutvalget. Dette henger nøye sammen med
FRIKT, og Studieutvalget bør ha medlemmer fra FRIKT arbeidsgruppe. Studieutvalget bør også
suppleres med et medlem fra IDI pga. samarbeidet om studieretningen Innvevde systemer.
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Reduksjon av antall emner ved IET
Oversikt over antall studenter på emner gitt av IET lagt ved møteinnkalling. Tallene stemmer ikke.
Nils Holte ber om ny oversikt fra Studieavdelinga.
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Møteplan for vårsemesteret
Satser på å ha møte i Studieutvalget en gang i måneden, tirsdager kl. 13:15 – 15:00 ser ut til å passe.
Neste møte: 9. april, deretter møter 7. mai og 11. juni.
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Eventuelt
Kirsti sjekker på nett-sidene til IME-fakultetet og for IET om det er oppdatert med nye medlemmer
for studieutvalget.

