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Mandag 13.01.14
Tid: 14:30 - 16:15
Sted: Møterom Uniped, Realfagbygget, Gløshaugen

Til stede:

Andreas

Bjørnar

Kristina

Maria

Even

Siden sist
Andreas: Mottatt møteinnkallelse til nytt møte med UU-utvalget.

Even: laget forslag til stand, sent forespørsel om roll-up og nytt
logodesign.

Maria: jobbet med årsrapporten

Bjørnar: innføring i årsrapport. Jobbet med økonomi, søkt om pengestøtte.

Saksliste
Utdanningsutvalget: ha som vane å snakke om innkallelse og vurdere om
vi skal delta/kommentere.

Bruk av penger/stand: greit å bruke penger på roll-up. Sette opp stand.

Årsrapport: vi må ferdigstille dokumentert til neste møte. Alle burde sjekke
rapporten før mandag neste uke, slik at vi kan sende inn til Uniped.

Prosjekter: tenke på prosjekter i samsvar med årsrapport. Se på
muligheter for en eksamensevaluering separert fra emneevaluering.

Eksamensvurderinger, forbedring av eksamenstekst og skape en
konstruktiv tilbakemeldingssystem og vurderinger.
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Møte med Uniped: forslag mandag om to uker, 27.januar på kontoret.

Til neste gang
Kristina: bestille standplass på Dragvoll. Fortsetter med prosjektet fra i
fjor, eksamensvurdering. Snakke med Katja om prosjektet.

Andreas: jobber videre med prosjekt om kursing i forbindelse med
forprosjekt til masteroppgave.

Bjørnar: tar kontakt med Katja om møte.oppdatere bloggen med referater,
nyttår osv. Sjekke avtaler Uniped har med trykkeri osv.

Even: blogge, legge frem standforslag og forslag til Logo.

Maria: tar ansvar for årsrapporten, korrekturleser og ser over. Ser etter
prosjekt

Vi ferdigstiller årsrapporten neste møte!

Sekretær til neste gang og ukens blogger:

Blogg: Even
Sekretær: Andreas
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