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Mandag 17.02.14
Tid: 14:30 - 16:15
Sted: Møterom Uniped, Realfagbygget, Gløshaugen

Til stede:

Trym, Stine, Kristina, Maria, Even, Andreas

Siden sist
Bjørnar: Har oppdatert referatene på bloggen. Sett litt på internkursene og
vurdert oppdateringer/tilføyelser.

Trym: har sett på wiki til tekped. Så greit ut. Avtalt nytt tekped-møte
tirsdag om en uke, har tenkt på veien videre.

Stine: sett på klaging på formelle feil og hvordan klagenemda fungerer.
Videoforelesninger, frigjøring av videoer?

Kristina: har klekket ut en plan.

Maria: fortsatt å kartlegge, var på realfagkontoret, dama hun skulle treffe
var ikke tilgjengelig, eksamenskontoret som har ansvaret for sensur,
vitnemål, driver kun administrativt.

Even: holder på med logo og design. Skal ha møte med designer denne
uken.

Andreas: Sendt mail til Dingsøyr og Downing.

Saksliste

Klagesaker
Stine har lest dokumenter fra klagenemda. Nesten ingen klager blir tatt til
følge. Hvordan fungerer "rettssikkerheten" for studenter når det gjelder
klaging? Man kan ikke klage på muntlig eksamen.
Punkter fra stand, saker som har dukket opp.

Multimediesenteret
Trym har foreslått noe for bevisstgjøring av tilbud når det gjelder hva som
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finnes av utstyr man man bruke på NTNU.

Til neste gang
Bjørnar: Ferdigstiller arbeidet med internkursene.
Trym: tekped, tenke på innlegg der. Forberedelser til møtet.
Stine: Sende Mail til studenttinget om klaging på muntlig eksamen.
Kristina: sende Mail til faglærer i sosialpsykologi 2.
Andreas: avtale møter.
Maria: møte med Elin Bjørgen, kommer ikke neste gang.
Even: fortsette å jobbe med profilen til AltUnd. Planlegge stand på gløs.

Sekretær til neste gang og ukens blogger

Kristina. Tema: muntlig eksamen.
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