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Sak 1. Eksperter i team
Leder av EiT, Bjørn Sortland holdt en kort presentasjon av EiT. EiT har i dag ca 2000 studenter, 75
lærere og 150 læringsassistenter. Det er i dag 25 samarbeidsavtaler mellom eksterne bedrifter og
landsbyer.
Studentene er stort sett fornøyd med emnet. En kommentar fra studentene er at sammensetting av
gruppene er for lite tverrfaglig. Dette skyldes at studentene stort sett søker landsbyer på eget
fakultet, og at det er ca. 90% som får innvilget 1. eller 2. prioritet.
Det jobbes med at hele karakterskalaen skal brukes i emnet. Det ser ut til å være er en overvekt av
A, B og C etter sensur. Det kom fram forslag om at bestått/ikke bestått kunne være et alternativ.
Det er ønskelig med et tettere samarbeid mellom TSO og EiT. Tilleggsprofilene som innføres i
FRIKT-programmene vil kunne bidra til dette.
Det ble litt kort tid til å diskutere alle aspekter ved EiT, og spesielt framtidig utvikling av emnet ved
IME, og man ble enige om å opprettholde videre dialog mellom studieprogrammene ved IME og
EiT-teamet.
Sak 2. Rekruttering til våre to-årige masterprogrammer.
I forbindelse med opprydding og reduksjon av studieporteføljen, har dekanus bedt om at det blir sett
på muligheten for spesielle alliansepartnere blant de tekniske høgskolene. Dette for om mulig å
rekruttere flere studenter til 2-årig masterprogram.
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IDI og Energi og miljø har vært aktive mot HiST og andre samarbeidende høgskoler i flere år.
Spørsmålet nå var om det er ønskelig at fakultetet koordinerer tiltak mot høgskolene. Det ble av
programmene positivt mottatt at fakultetet prøver ut felles tiltak mot HiST nå i vår som en pilot.
Eilif H Hansen sender ut det materialet han har brukt ved presentasjon av Energi og miljø ved
høgskolene.
Sak 3 ForVei.
ForVei ønsker å endre opplegget for neste studieår. De ønsker å komme i gang fra og med oppstart
av høstsemesteret med f eks kurs i studieteknikk og eksamensmestring. Målet er å få tak i de
studentene som mest trenger et slikt tilbud på et tidlig tidspunkt. ForVei vil samarbeide tettere med
studieveiledere på fakultetet i det nye opplegget. For å prøve ut det nye opplegget ønsker ForVei å
velge ut et lite antall program som piloter. Elektronisk systemdesign og innovasjon og
Kommunikasjonsteknologi er i Ledergruppen foreslått som pilotprogram.
O-Sak 2. Studietilbudsporteføljen.
Alle fakultet er bedt om å gå gjennom studieprogramporteføljen. Program med få studenter bør
legges ned. IME har ingen program med få studenter.
Orienteringssakene «Dialogmøter med studieprogrammene» og Mangfoldsprosjektet ble ikke
behandlet.

