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Møtereferat
Til stede:

Frode Rønning (for Marius Irgens), Brynjulf Owren, Hilde Karoline Fosse, Hanne
Kristin Haraldsen, Øyvind Mikkelsen, Richard Strimbeck, Mads Nygård, Charlotte
Gaertner, Ingeborg Sletta, Christina Jenkins Slutås, Øyvind Gregersen og Arne Amdal
To observatører (studentrepresentanter fra høsten 2014): Camilla Øvstebø og Tjerand
Aga Silde
Fra administrasjonen: Sølvi Sønvisen (referent) og Chris H. Solvoll

Forfall:

Marius Irgens, Jon Andreas Støvneng, Marit Moseng og Linda Svanholm

Kopi til:

Fak.dir. Geir Ivar Soleng, Studieavd., FUL v/Christina Jenkins Slutås, NT-fakultetet,
instituttene ved NT og IME

Gjelder:

Møte i Programrådet for LUR

Møtetid:

Fredag 16.05.14 14:1515:30

Møtested:

Rom 313 Gamle Fysikk

Sak 5/2014: Faglig koordinator
LUR har tidligere hatt en faglig koordinator i 50% stilling. Anders Lund var ansatt i denne stilling frem til
høsten 2012 og stillingen har siden vært ubesatt. Stillingen har vært delt mellom LUR (50 %) og Institutt
for matematiske fag (50 %). Siden faglig koordinator sluttet har belastningen på LUR-administrasjonen
vært stor, både på grunn av manglende faglig koordinator og innføringen av ny rammeplan med omlegging
av hele studieprogrammet. Enkelte oppgaver har ikke vært mulig å gjennomføre, som for eksempel LURseminarene vi tidligere hadde to ganger i året. Alle de andre lektorprogrammene har faglig koordinator.
LUR har kanskje den mest kompliserte strukturen hvor 6 institutter og 3 fakultet må samarbeide på tvers, så
behovet for faglig koordinasjon er stort. Ny faglig koordinator bør i tillegg være en pådriver for økt
profesjonsfokus i programmet. Forslag til stillingsbeskrivelse tas opp på neste programrådsmøte til høsten.
Sak 6/2014: Realstart
LUR-realstart til høsten vil stort sett bli lik realstart i fjor med noen justeringer:
• Onsdag: Når vi ønsker velkommen til realfag bør hvert faginstitutt ha en kort orientering om faget
med mulighet for spørsmål
• Torsdag: Prøv deg som lærer. Her bør det være mer struktur. Faddere må instrueres om opplegget. I
fjor hadde enkelte fått beskjed om at presentasjonen var valgfri.
• Fredag: Det bør være mulig å velge forelesning/omvisning for både kjemi og biologi. I fjor måtte
studentene velge enten kjemi eller biologi
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Sak 7/2014: Opptakstall
1,9 søkere pr. studieplass. Det er en liten nedgang i antall primærsøkere. Det blir ingen økt opptaksramme.
Orienteringssaker:
1. LektorXemner (emner som deltar i prosjekt Prosjektil):
TMA4210 Matematikk 4K (IMF) (inngår 5. semester)
TFY4185 Måleteknikk (IFY) (inngår 5. semester)
Teoridelen av BI1004 Fysiologi (7,5 sp) (IBI) (inngår 5. semester)
KJ2050 Analytisk kjemi, grunnkurs (IKJ) (inngår 3. semester)
I informatikk skal det være ett prosjektemne i 5. semester (IT1901 Informatikk prosjektarbeid I).
Dette emnet er allerede tilrettelagt for undervisning utenfor campus.
2. Status for BA-oppgave i lektorprogrammene
Bacheloroppgave har vært diskutert i programlederforum, men ingenting er ennå bestemt. Kommer
tilbake til saken senere.
3. Kort referat for programlederforum 22. april
Universitetsskoler: det er satt opp et forslag til universitetsskolemodell. Modellen utredes videre og
det foreslåtte antallet universitetsskoler reduseres. Lærerne på disse skolene bør ha en rolle inn mot
lektorutdanningen.
Internasjonalisering: Universitetsloven sier at enhver student har rett til å få tilrettelagt for
utenlandsopphold som del av studiet. Ny handlingsplan fastslår at det i alle NTNUs
studieprogrammer skal ligge et vindu for utreise og at det for alle programmer skal identifiseres
utenlandske samarbeidspartnere (avtaleuniversiteter/skoler). Hvordan skal vi finne åpninger og
legge til rette for dette i lektorstudiet? Hva med praksis i utlandet? Er det mulig å flytte praksis pga
utenlandsopphold?

