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Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Dato

Referanse

30.05.2018

Studieprogramrådet for lektorutdanning i realfag (LUR)
Til stede:

Forfall:

John Tyssedal, Jon Andreas Støvneng, Arne Kristian Amdal, Øyvind Mikkelsen, Tor
Jørgen Almås, Torill Lekve, Mari Ertzaas Sørlie, May Britt Rian, Sølvi Sønvisen
(referent)
Roger Midtstraum, Karina Mathisen, Monica Divitini, Marte Jakobsen, Ferdinand
Marnburg

Kopi til:

Fak.direktør Geir Ivar Soleng, FUL, NV-fakultetet, instituttene ved NV og IE

Gjelder:

Møte i Programrådet for LUR

Møtetid:

Onsdag 30.05.2018

Møtested:

Møterom G144 Rådsrommet

Signatur:

Sak 8/2018: Godkjenning av saksliste og referat fra møtet 7. mars
Referatene og saksliste OK.
Sak 9/2018: Realstart 15. – 17. august
Vi følger samme opplegg som i fjor. Onsdag er det informasjonsmøte kl. 09.00 – 12:00 hvor alle
fag må møte med en representant. John sender epost med forespørsel. Tor Jørgen er bortreist, men
skaffer en erstatter for biologi. Torsdag er det mikroundervisning. På fredag tar Arne ansvar for
«Blikk for skolen». Tor Jørgen finner en som kan erstatte biologiforelesningen på formiddagen.
Sak 10/2018: Oppsummering av spørreundersøkelsen vedrørende Studiebarometeret +
karakterutviklingen i to fag
2. og 5. klasse har deltatt i undersøkelsen. 57 svar (25 % av studentene). Studentene er fornøyd med
læringsutbytte og relevans for arbeidslivet. Programmet er administrativt krevende med mange
veiledere. Studentene opplever å bli sendt rundt til ulike personer. Når det gjelder utveksling er
mange personer involvert og det oppleves vanskelig å få informasjon.
5. semester har for mange arbeidstimer (røffe anslag tyder på at det kan kreves 60 timer i uka for å
gjennomføre semesteret på en god måte). 75 % av tiden går med til profesjonsfaget. Det blir for
liten tid til disiplinfagene. Vi kan spore klar negativ endring i karakterene i noen emner etter
innføring av rammeplanen.
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Mulig tiltak for å bedre gjennomføringen av 5. semester:
 Fjerne obligatorisk oppmøte på forelesninger i profesjonsfaget.
 Det er få LUR-studenter på hvert institutt, noe som kan medføre at de blir lite synlig som
studentgruppe. LUR-studentene bør kanskje være representert i instituttenes programråd for
blant annet å bedre forståelsen for den spesielle timeplanlegging i 5. semester. John sender
forespørsel til instituttene.
 En løsning kan være å flytte ex.phil fra 7. til 5. semester? Alle sjekker om dette er mulig i
forhold til progresjonen i sine fag. Karakterene i TMA4120 Matematikk 4K har vært
dårligere etter 2015 (etter innføring av rammeplanen). Flytting av TMA4120 fra 5. til 7.
semester vil begrense muligheten for flere fordypninger i matematikk. Et bedre alternativ er å
flytte MA1301 Tallteori til 7. semester dersom ex.phil flyttes til 5. semester.
 Videoopptak av forelesninger bør være et tilbud når studentene er i praksis
 Det hadde vært bedre å flytte undervisningen i fagdisiplinemene fra kl. 14:15 til 15:15, men
dette passer ikke for fysikk og biologi fordi mange andre utdanninger tar de samme emnene.
Timeplanen skal gå opp for alle.
Sak 11/2018: Innspill til studieplanen
Det er ikke kont i realfagsemnene i kjemi og biologi. Stryker du i disse emnene må du vente med ny
eksamen til neste semester. Dette fører til at mange må utsette PPU-semester i 5. og 8. semester.
Særlig er dette problematisk i 8. semester fordi flere har de siste emnene i 60-gruppa i 7. semester.
Kan kravet om 60 sp i hvert fag før PPU i 8. semester endres på? Kan 52,5 sp være nok? John
sender forespørsel til ILU.
Institutt for fysikk jobber med ny studieplan.
Eventuelt
 Et eget rom for LUR kan bedre informasjonen mellom studentene.
 Utenlandsopphold bør ikke omtales som vanskelig å gjennomføre. Det kreves litt arbeid av
studenten å få til et utenlandsopphold i løpet av studietiden. Dette er ikke verre for LURstudenter enn andre. Studentene kan finne mye informasjon selv om utveksling på denne
nettsida: https://innsida.ntnu.no/utenlandsstudier

