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Sak 1. NTNUs handlingsplan for internasjonalisering
Hilde Skeie ved Internasjonal seksjon orienterte om NTNUs handlingsplan for utveksling. Målet er
at NTNU skal ha ca. 40% utveksling, tallet nå er ca. 32%. Det skal legges til rette for at studenter
på alle program skal ha muligheter til å reise ut i ett eller to semestre. Alle studieprogram bør ha
anbefalte samarbeidsinstitusjoner som et tilbud, 5 i Europa og 5 utenfor Europa. Det bør vises
fleksibilitet hvis noen ønsker å reise til andre institusjoner enn de anbefalte. Det skal også legges til
rette for utreise i bachelorstudiene. Når det gjelder 2-årige internasjonale program, vil NTNU ta opp
med departementet om disse studentene har samme rettigheter som de studentene som går på norske
program.
Wolfgang Laschet informerte om hvor studentene fra IME reiser. De fleste drar til USA, men
Europa virker å være på vei opp. Energi og miljø har flest studenter som reiser ut. Totalt på IME var
det i studieåret 2012/2013 164 studenter som reiste ut.
Innkomne studenter ligger stabilt på ca. 150 til IME. De fleste fra Europa, med Tyskland og
Frankrike på topp. Se for øvrig vedlagte presentasjon for mer utfyllende statistikk.
Kommunikasjonsteknologi har erfart at mange studenter reiser til samme universitet med samme
fagplan (Santa Barbara i USA). NTNU ønsker ikke store «nasjonale grupper» ved utenlandske
universitet. Det ble stilt spørsmål ved om det er mulig å sette tak på hvor mange et program kan
sende til samme universitet. NTNU kan ikke nekte noen å søke, men det bør anbefales sterkt fra
fagmiljøene at det blir en spredning i reisemål.
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Sak 2. Tilleggsprofiler – pilot fra høsten 2014.
Lasse Natvig orienterte om arbeidet som er gjort med de to tilleggsprofilene Grønn IKT og Digital
innovasjon som tilbys som pilot for 4. årskursstudenter fra og med høsten 2014. Elkraft og Institutt
for matematiske fag har også vist interesse for tilleggsprofilene. Han presenterte de ulike
emnepakkene på Grønn IKT. Info om de ulike emnepakkene vil bli lagt ut på en webadresse.
Noen program uttrykte bekymring for nivået på fagene som anbefales i pakkene. Dette er noe som
vil bli diskutert med fagmiljøene i nær framtid. Noen studieprogramledere mener at et premiss bør
være at en pakke med 3 emner, 2 komplementære emner og ett ingeniøremne, bør kunne gi
grunnlag for å få godkjent en tilleggsprofil. Ett av målene med tilleggsprofiler er at studentene skal
velge komplementæremner og ingeniøremne med mer mål og mening enn tidligere.
O-saker:
- ForVei Workshop. Elektronisk systemdesign og innovasjon og Kommunikasjonsteknologi var
invitert til workshop med ForVei 2. april. Referat fra workshopen er vedlagt.
- Rekrutteringsdag på HiST 08. april. IME hadde representasjon med foredrag og stands på
rekrutteringsdagen. Tiltaket synes å være positivt. Erfaring fra rekrutteringsdagen tilsier at dette
kanskje bør avholdes tidligere neste år, f.eks i februar, pga søknadsfristen til SamordnaOpptak
som er 15. april.
- Teknostart. Institutt for matematiske fag har sendt ut bestilling til studieprogrammene
vedrørende Teknostart. De ønsker å vite hva de ulike prosjekter bruker av matematikk, de
ønsker også en kontaktperson ved hvert program (prosjektansvarlig).

