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28/13 Godkjenning av referat fra møte 10. september
Ingen kommentarer. Referatet godkjent.

29/13 Referatsaker
Ingen referatsaker.
Opptaksrammer 2014-15.
Opptaksrammer behandles både i Studieutvalget og på IETs ledermøte. Hvor mange studenter
ønsker vi i 1. årskurs på 5-årig master? IETs studieutvalg foreslår en opptaksramme på 85 som i fjor.
Første året med nytt studieprogram er det ønskelig å holde samme opptaksramme som tidligere.
Lykkes vi med nytt studieprogram, får vi økte opptaksrammer. Ingeniøropptaket foreslås også
uendret med 20.

30/13 Gjennomgang av innkomne forslag til studieplanen etter FRIKT
Studieplantabellene for stasjonær løsning etter FRIKT inneholder både gamle og nye emner, og det er noen
feil i tabellen. Dette må ryddes opp og behandles på neste møte.

31/13 Videre arbeid med studieplanene
Alle endringer i forbindelse med stasjonær studieplan for 2014-15 må være fylt inn i tabell og gitt Nils før
neste SU-møte, 15. oktober:
 Emner som bytter semester
 Emner som bytter årskurs
 Emner som fjernes
 Nye emner
 Tidfeste når den aktuelle endringen skjer
 Bemanning
 Fordypningstema, en komplett liste av fordypningstema må lages
 Det må utarbeides fullstendig studieplan for toårig master
Ex.phil blir i ny studieplan undervist i 5. semester. Dette fører til rokkeringer av emner. Teknologiledelse tas
da av de fleste studentene i 6. semester.
Merk at det skal være maks. 8 valgbare (v) og obligatoriske (o) emner pr. semester. Maks. 6 emner der vi har
EiT.
Overgangsordninger.
Faggruppene må lage et sett av tabeller hvor endringene følges fra år til år.
Naturlig at navn på hovedprofilene endres i løpet av to år.

32/13 Eventuelt
Ingen saker

