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Sak 1. Studieplan – status.
Vesentlige endringer som er sendt inn fra programmene vil bli utsendt til alle program ved IME.
Studieavdelingen sender ut endringene til alle program ved NTNU.
Sak 2 NOKUT – gjennomgang av liste for dybdeevalueringer.
IME er godt fornøyd med emnerapportering, det har gått greit å få inn rapportene, fagpersonene ved
IME har vært lojale mot implementeringskampanjen.
NTNU ønsker ett felles system for rapportering av emner/program. Det må diskuteres hvordan
tilgangskontroll skal være. NTNU vil se på systemet IVT-fakultetet bruker.
«Dypevaluering»; Energi og miljø er usikker på om MSc i Wind Energy skal evalueres i 2014, da
programmet ennå ikke har hatt kandidater ved NTNU. Eilif H. Hanssen sender forslag til evaluering
av Energi- og miljøprogrammene.
FRIKT-programmene vil bli evaluert sist. I forbindelse med evaluering, bør eksterne
(industri/næringsliv), være med.
Studentene oppfordres til å være aktive med tilbakemeldinger hele semesteret. Studentene ønsker
fra høsten av å komme inn i Teknostart med oppfordring til nye studenter om å være med i
referansegruppene.
Studentene har et ønske om å bli en mer aktiv del av kvalitetssikringsprosessen.
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Sak 3. Dialogmøter
Studieavdelingen vil sende ut statistikk til studieprogrammene i god tid før dialogmøtene i januar.
Hvert studieprogramråd vil da, basert på utsendt statistikk og annen dokumentasjon, besørge et
utkast til studieprogramrapport som tas med inn i dialogmøtene som diskusjonsunderlag.
Ved utfylling av studieprogramrapporten, er det viktig å få med tiltak som skal bedre kvaliteten i
studieprogrammene.
Vegard Rønning vil sende ut Doodle med forslag til dato for dialogmøter.
Sak 4. FRIKT – status og videre arbeid
Det vil fra og med studieåret 2014/2015 bli gitt tilbud om 2 tilleggsprofiler, Grønn IKT og Digital
innovasjon, som pilotprosjekt. Det er viktig at tilleggsprofilene ikke erstatter obligatoriske emner i
den ordinære planen. Tilleggsprofilene vil etterhvert bli synlig på vitnemålet.
Rekruttering og markedsføring av FRIKT. Studenter og representanter fra næringslivet vil ha stand
på hotell i Bergen, Stavanger, Oslo og Trondheim for å markedsføre FRIKT-programmene. Elever
fra videregående skole vil bli invitert, og det vil bli satt karakterkrav for å bli med. En person fra
hvert FRIKT-program er med i gruppen som planlegger. Nina Kotte er koordinator.
Nye emner i KDD 1 og 2 begynner å komme på plass.
Sak 5. Erasmus + - innledende diskusjon.
Forskningsmidler og utdanningsmidler koples sammen gjennom Erasmus+ og Horizon 2020 mot
europeiske miljø. Kort info om Horizon 2020 og Erasmus+ er vedlagt referatet.
Orienteringssaker:
• Teknostart – Teknostart har fungert bedre i år fordi det har vært bedre
kommunikasjon. Ny koordinator skal tilsettes fast ved Inst for matematiske fag.
Matematikk brukes forskjellig i de ulike prosjektene og det er delte meninger om
Matematikk 1 skal inn i Teknostart-prosjektet.
•

Saker til behandling i FUS og UU:
-pedagogisk utviklingsarbeid
- opptaksrammer – FUS er ikke begeistret for å sette ned opptakstallet for å oppnå
høyere inntakskvalitet – behov i arbeidsmarkedet kan være en grunn til å sette ned
opptaksrammen
- K-emner
- ulike opptaksveier til bachelorutdanning

