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Forfall:

Hefeng Dong, Trine E. Meling, Anders H. Søby, Magne Hallstein Johnsen, Terje Mathiesen

Kopi til:
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Tirsdag 11. juni 2013, kl. 13.15-14.30, rom B418

Gjelder:

Studieutvalget IET

Referent:

Kirsti Klemetsaune/13.05.13

14/13 Godkjenning av referat fra møte 16. april
Ingen kommentarer. Referatet godkjent

15/13 Referatsaker
Nokut-evalueringen. Nokut kommer tilbake på nyåret. Søkelyset er primært satt på NTNUs
overordnede system. Håndtering av avvik må kunne dokumenteres. Må ha rutiner for
emneevalueringer.
Fakultetet har ennå ikke kommet med noen henstillinger til instituttet på hva vi skal gjøre.

16/13 Innlevering av prosjektoppgaver, elektronisk, på papir eller begge deler? Foreløpig
diskusjon.
Innlevering av prosjektoppgaver praktiseres forskjellig fra institutt til institutt. Rutinene på IET har
vært at studenten leverer 2 printede utgaver på instituttkontoret. Det har ikke vært krav om innbinding
etc. Enkelte studenter ber om å få benytte våre printere, noe de egentlig ikke har tilgang til. Enkelte
faglærere etterlyser elektroniske versjoner både for arkiv og til bruk ved eventuelle klager.
Etter noe diskusjon ble det bestemt at studentene kun leverer elektronisk, pdf-fil på mail til
instituttkontoret.

17/13 Spesialiseringer og emneportefølje i studieprogrammet Elektronisk systemdesign og
innovasjon.
Nils Holte orienterte om innspillene som har kommet fra faggruppene. Det mangler konkrete forslag
fra AK og SI.
Prosessen fortsetter. Faggruppene bes om å komme med løsing på prinsipielt nivå til fredag 28. juni.
Viktig med skriftlige innspill fra hver faggruppe. AK og SI bes samarbeide om dette.
En ny fullstendig studieplan for FRIKT og endringer for studenter som allerede er i studiet må lages.
Kabalen for ingeniørstigen må være klar før utgangen av juni. Behandles i FRIKT-gruppen og på
ledermøte IET.
Frister:
28. juni: Innspill om spesialiseringer og emeportefølje fra faggruppene sendes Nils Holte
15. september: Større endringer, nye emner
5. november: Detaljerte endringer
1. desember: Emneportefølje leveres IME-fakultetet

18/13 Årskursevaluering fra studieåret 2012/13. Gjennomgang av innkomne resultater
Lav svarprosent fra studentene (26%). Av de som har svart er 75% fornøyd med studiet. Mange
positive tilbakemeldinger på enkeltemner. Noen kritiske kommentarer på fordypningsprosjekt.
Kritikkvedige forhold i enketemner gås gjennom av Nils Holte og Ragnar Hergum, som også gir
tilbakemelding til de berørte faglærere.

19/13 Eventuelt
Ingen saker

