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Sak 1. Brosjyrer rekruttering – info v/Nina Kotte
Nina Kotte informerte om hvilke rekrutteringsmaterialer som fins i papirform i dag. I tillegg til
Studiekatalogen, som inneholder info om alle studieprogram ved NTNU, trykkes det en brosjyre for
hvert studieprogram. Det har vært foretatt en undersøkelse blant ungdom der de har blitt spurt om
hvilke infokanaler de bruker for å få informasjon om de ulike studiesteder/studieprogram.
Ungdommen oppgir at lærestedenes nettsteder og Facebook brukes mest. Deretter familie og
venner, messer og besøk av/på lærested. Brosjyrer er ikke nevnt av ungdommen i denne
forbindelse.
IME-fakultetet bruker i dag kr 103000 og ca 2 månedsverk ifm arbeidet med rekrutteringsmateriell i
papirform. Det er ønskelig at disse ressursene brukes til å lage gode infokanaler på nett istedenfor
brosjyre i papirform. Fakultetsbrosjyren kan evt erstattes med profileringsartikler, visittkort etc som
kan deles ut på messer.
Studiekatalogen fra NTNU som inneholder alle program, skal fortsatt trykkes.
Sak 2. Studieutvalget i høst – saker som skal behandles.
- Studieplanarbeid
- Fremtidens IKT-studier
- Piloter for nye undervisnings- og evalueringsformer
- Innovativ utdanning
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NTNUs nye kvalitetssikringssystem (NOKUT)
Igangsetting av nye rammeplaner for lærerutdanningen
-Ny skala for karaktersetting, masteroppgaver og ordinære emner, ny % skala
(dette vil bli lagt ut på nett).%-skala vil bli sak på neste møte i SU.
Implementasjon av NTNUs nye internasjonaliseringsstrategi (all dokumentasjon må foreligge
på engelsk)

Sak 3. NOKUT – studieprogramrapportering og oppgaver
NTNU har laget nytt kvalitetssikringssystem som skal implementeres. Dette innebærer spesielt nye
rutiner for studieprogrammene og deres ledere. Fakultetet har laget en implementeringsplan for
aktiviteter som skal skje fram til 15. november 2013, for å være forberedt på et nytt
institusjonsbesøk fra NOKUT. For studieprogramlederne er det to viktige oppgaver de neste to
måneder
1. Dekanen anmoder om at rapportering for 2012 gjøres i henhold til ny mal og veiledning for
studieprogramrapportering. Denne fins både som vedlegg til utsendt kvalitetssikringssystem
og legges ved som Word-fil til dette referatet. Siden materialet kan foreligge i en noe annen
form enn det skjemaet indikerer, så tillates hyppig bruk av referanser til annet materiale.
Spesielt må skjemaet fylles ut uten at man nødvendigvis har tilgang til emnerapporter for
alle emner som inngikk i programmet 2012.
2. Informasjon til studieprogramledere og studieprogramråd. Studieprogramleder bør lese
grundig gjennom hele NTNUs nye kvalitetssikringssystem, ta dette opp i programrådsmøter
og dermed sørge for at de nye elementene er godt kjent blant medlemmene av programrådet.
Spesielt vekt bør tillegges rolle- og ansvarsfordeling for elementer der studieprogrammet er
involvert. Implementeringsplanen til IME bør også gjøres godt kjent.
Merk spesielt fristene for tilbakerapportering til dekanus gitt i implementeringsplanen. Et utkast av
denne ble sendt ut før møtet og den endelige versjonen legges ved dette referatet. Det var ingen
kommentarer til fristene som var foreslått i det utsendte utkastet.
Merk også kravet om en grundigere evaluering av hvert studieprogram minst hvert femte år.
Dekanen vil i samråd med studieprogramlederne lage en evalueringsplan for de kommende fem år.
Det var enighet om at støttesystemene for kvalitetssikring er for dårlige, dette bør tas opp i
Dekanmøtet
Sak 4. Studieplan 2014/2015
Informasjon om fag som tas ut av utdanningsplaner/ikke lenger vil bli tilbudt pga FRIKT, har ikke
blitt kommunisert godt nok til miljøer som ikke er med i FRIKT. Det oppfordres til tett kontakt
mellom studieprogrammene i forbindelse med studieplanarbeidet.
Orienteringssaker:
Forslag til møtedatoer. Møtedatoer i høstsemesteret blir 8. oktober, 5. november og 3. desember.
- FRIKT – endringer studieprogramråd. Endringer meldes til Vegard Rønning. Presentasjon som
var tenkt vist under møtet, men som det ikke ble tid til, er vedlagt referatet.
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Noen av orienteringssakene på kartet ble ikke behandlet pga tidsnød.
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