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Signatur:

Presentasjonen til Brynjulf Owren er vedlagt referatet.
Sak 1. Kollegaveiledning ved IME.
Prodekan Øyvind Gregersen ved NT-fakultetet orienterte om opplegget de vil gjennomføre i
forbindelse med kollegaveiledning i 2015/2016.. Det meste av aktiviteten vil bli gjennomført i
høstsemesteret. Kollegaveiledningen er ment å bli kjørt annethvert år. Opplegget vil være
obligatorisk for faste vitenskapelige ansatte som har hatt PEDUP for mindre enn 8 år siden, for
øvrige er deltakelse frivillig. Kollegaveiledningen gjennomføres i grupper på 4, og består av
forberedelse, gjennomføring og etterarbeid/refleksjon. I første runde fokuseres det på emner som
har forelesninger som hovedaktivitet for undervisning, men også laboratoriekurs vil senere bli
inkludert. UNIPED har vært og vil være sentrale i planlegging og gjennomføring.
Presentasjonen til Gregersen er vedlagt referatet.
IME vurderer å starte med et pilotprosjekt i mindre skala enn NT-fakultetet. Saken vil bli tatt opp i
Ledergruppen.
Sak 2. Søkertall høst 2015.
Kommunikasjonsteknologi er bekymret for søkertallene. LUR har hatt nedgang for andre år på rad,
mens lektorutdanningen ved UiO har gått opp. UiO har hatt stor markedsføring rettet mot sin
lektorutdanning.
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Det er ønskelig å finne ut hva som er årsaken til nedgangen i søkertall til de programmene som har
nedgang.
Oversikt over søkertall er vedlagt.
Sak 3. Karakterer på M.Sc.-oppgaver.
Bruken av karakteren A på masteroppgaver har gått litt ned. Det er fortsatt bedre karakter på
masteroppgaver enn på emner. Ulik karaktersetting ved like program er et problem ved opptak til
PhD.
Karakterstatistikk vedlagt.
Sak 4. Hovedekskursjon.
Fakultetet vil øke tilskuddet til hovedekskursjonen - beløpet har stått stille i mange år. Det har vært
litt misnøye fra fagmiljøene med at ekskursjonen trekkes ut i tid, og at det blir langt fravær fra
undervisningen. Det kom fram i møtet at flere oppfatter at det er et større problem med Åre-turen i
januar enn med hovedekskursjonen rundt påske.
O-saker
• Forslag til endring i UH-loven. Forslag til endring er sendt til høring til instituttene og
programrådene. Frist for innspill: 10. juni.
• NTNUs program for Toppundervisning. Seminar avholdt 23.04 i sentralt utdanningsutvalg
ved NTNU. Diskusjonstemaer på seminaret; se vedlegg.
• Internasjonal handlingsplan – utvekslingsuniversitet. Minner om at alle studieprogrammer
må levere en liste over 5 foretrukne universiteter for studentutveksling.
• FRIKT-seminar 1. juni. IU-utvalget ved John Krogstie arrangerer seminaret. Fagmiljøene
oppfordres til å melde seg på.

