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rom 313 Gamle fysikk

Signatur:

Sak 1. E-romsystem for lagring av emne-, referansegruppe- og studieprogramrapporter.
Øyvind Buljo fra IVT-fakultetet presenterte IVTs opplegg for lagring av rapporter. IVT har gode
erfaringer med bruk av E-romsystemet. Ved IVT har instituttleder ansvaret for å gå gjennom
rapportene før de legges ut. I praksis er det kontorsjefene som har foretatt gjennomgangen for
instituttlederen.
Ved IME skal systemet tas i bruk fra og med høstsemesteret 2013. Alle studenter og ansatte skal ha
tilgang til systemet. IME stiller seg bak rektors ønske om full åpenhet om rapportene. Frist for å
legge inn emnerapportene er 31. januar. Noen institutter ved IME har egne system for emnelæreres
registrering av rapporter. Iflg Buljo skal disse kunne lastes opp i E-romsystemet i de fleste tenkelige
format.
E-romsystemet ligger på Innsida, https://irom.ivt.ntnu.no/ivt/adm/kvalitetssikringutdanning/default.aspx
Sak 2. Debriefing etter dialogmøte med prorektor mandag 2. desember.
Dialogmøtet ble oppfattet litt ulikt av programmene. Deler av temaene var ikke relevante for
programmene, mens andre ting ble gjort klarere.
Sak 3. Dialogmøter og arbeider framover mot kvalitetsmelding 01.04.2014.
Studieprogrammene har mottatt data til bruk i kvalitetsmeldingen. Det er et ønske fra
studieprogrammene at kvalitetsmeldingen følger studieåret.

Postadresse
Sem Sælandsvei 5
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@ime.ntnu.no
http://www.ime.ntnu.no

Besøksadresse
Sem Sælandsvei 5
Gløshaugen

Telefon
+ 47 73 59 42 02
Telefaks
+ 47 73 59 36 28

Astrid Hatlen
Tlf: + 47

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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Før dialogmøtet bør en foreløpig kvalitetsmelding for studieprogrammet foreligge. Fakultet ønsker
inspill med tanke på tiltak til forbedringer før møtet.
Sak 4 ForVei. Veien videre.
Alle programmene ved IME-fakultetet får tilbud om ForVei også i 2014. IME er kritisk til enkelte
aspekter ved ForVei, blant annet prissettingen. Slik det nå er betaler fakultetet for tilbud, ikke for
det vi får levert av tjenester(samtaler). Ca 25% av studentene ved IME har benyttet seg av ForVei.
Hele veiledningstilbudet ved NTNU skal evalueres eksternt i 2014.
Sak 5 Internasjonaliseringsstrategi
Erfaringen er at studentene oftest drar til universitet NTNU har samarbeidsavtale med. IME ligger
ca 10% lavere enn NTNUs mål på 40% utveksling.
Programmene bes sende en kort rapport til fakultetet om rutinene de har ifm med utveksling. I de
neste SU-møtene vil man diskutere praksis og rutiner videre, for eksempel om man bør ha
prioriterte utvekslingsinstitusjoner for alle studieprogrammer.
Sak 6 Studieplanarbeidet.
Revisjon av studieplan for 2014/2015 er i rute både på Emner på Nett og med tabellene. Det er laget
nye tabeller for programmene i FRIKT. Navneendring på Elektronikk, om denne skal gjelde alle
årskurs eller bare 1. årskurs, er enda ikke avklart. Administrasjonen avklarer evt spørsmål med
programmene.
Eventuelt
- Syklus for dypevaluering av program ved IME kan bli tatt opp på dialogmøtet
- Innovativ utdanning – 12 søknader, derav 3 fra IME

