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Sak 1. Styrking av læringsmiljøet for IME-studenter – Studentrådet presenterer.
Saken er knyttet opp mot IMEs handlingsplan pkt 9, Utdanning. Studentene er veldig fornøyd med
at utdanning og styrking av læringsmiljøet har kommet inn som eget punkt i handlingsplanen til
IME. Madeleine Lorås presenterte synspunkter fra studentenes ståsted.
Tiltak som studentene synes er bra:
-Matteland
-Ekskursjoner
-Elsysdagen – hver onsdag hvor 1. årskurs ikke har andre fag i Glassgården
-Sterke linjeforeninger
-Gode studasser og godt øvingsopplegg
Studentene savner:
-Enklere kontakt med forelesere
-Flere fleksible læringsarenaer
-Tilhørighet til fysiske arealer (flere skilt/plakater)
-Mer aktiv læring
Presentasjonen er vedlagt referatet.
Innføring av internhusleie har vanskeliggjort studieprogrammenes fleksibilitet med hensyn til
arealer. Det er vanskelig å få tilbake arealer som ble frigitt ved innføringen av husleie. IDI ønsker
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et rom til ca 150 studenter til ulike aktiviteter, f eks P15 eller 2. etasje over F1. IET er i ferd med å
sette i stand et rom for 1. og 2. årskurs. Kommunikasjonsteknologi har rom.
Arbeidet med å forsøke å ta tilbake arealer, er i gang i forbindelse med at IME er deltaker i en pilot
vedr campusprosjektet. Bedre timeplaner er også et tiltak som kan forbedre læringsmiljøet. Ett eks
på dette er Elsys, som har satt av hele onsdagen til Elsys-emner.
Klassefølelse er vanskelig å få til på LUR da de kun har IT grunnkurs felles.
Sak 2. Fusjonsprosessen – framtidig organisering av IMEs studieprogrammer.
Fakultetsstyret ved IME ønsker ikke store endringer i fakultetsstrukturen.
Noen momenter som kom opp under diskusjonen:
- Ulike opptakskrav en utfordring
- Disiplinbasert organisering viktig
- FUS må fortsette
- 3-årig ingeniørutdanning viktig for samfunnet
- Emnestørrelse viktig diskusjon – de fleste utdanningsinstitusjonene har emner på 10sp
Oversikt, basert på innspill fra instituttene til Ledergruppen som Brynjulf Owren presenterte over
overlappende fagområder med samarbeidsinstitusjonene, er vedlagt referatet.
Åpen IME-dag for de nye samarbeidspartnerne skal arrangeres 28. mai. Ledergruppen ved IME skal
besøke alle de tre institusjonene i mai/juni.
Sak 3. Utlysning av nye prosjekter i Innovativ utdanning.
Studieprogrammene oppfordres til å søke hvis man har pågående prosjekter knyttet til Innovativ
utdanning. IET vil komme med søknad.
Ny søknadsfrist til fakultetet er 15. mai.
O-saker:
Presentasjon av studieprogram ved IME i Studieutvalget. Ønskelig med en kort oppsummering
av aktuelle saker fra f eks to utvalgte program på hvert møte.
Innspill til kurstilbud fra UNIPED. Positivt med kollegaveiledning og workshops med gode
forelesere. Tilbud om å lære om nye undervisningsformer interessant, møtelengde fra to timer til en
halv dag er ok. Obligatoriske kurs i pedagogikk ønskes ikke.

