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Mandag 24.02.14
Tid: 14:30 - 16:15
Sted: Møterom Uniped, Realfagbygget, Gløshaugen

Til stede:
Trym
Even
Bjørnar
Stine
Kristina
Katja

Siden sist
Maria: Vært i kontakt med Elin Bjørgen, ang klageprosessen
Kristina: Blogget, vært i kontakt med foreleser i PSY2014, anbefalt blogg til 
foreleser
Trym: Forberedt seg til Tekped-møte
Even: vært i kontakt med designer ifm. logo/profil
Bjørnar: Sett over nettsida til Altund, lagt ut referat fra siste møte på 
bloggen, oppdatert Altund-kurs (lagt inn Katja som nøkkelperson), diskutert 
rettsikkerhet og eksamen med Stine
Stine: planlegging pågår

Saksliste
Synlighet:
Bruk av innsida til å informere om Altund, alle burde anbefale bloggen vår til 
forelesere

Stand nr. 2:
Oppdaterig av profil - Even ordner muligens dette i de kommende ukene. 
Stand må denne gang brukes mer aktivt til rekruttering. Siste uke i mars er 
mest aktuelt. Dette diskuterer vi på Facebook i løpet av uka.

Mangfoldskonferanse:
AltUnd - Studentgruppa for alternativ undervisning. AltUnds overordnede oppgave er å arbeide for en bedret studiekvalitet ved NTNU, blant 
annet gjennom å være en pådriver i arbeidet for alternative undervisningsformer. AltUnd er organisasjonsmessig tilknyttet PLU, seksjon for 
universitetspedagogikk, NTNU
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Tar for seg mangfold fra et internasjonalt perspektiv. Altund kan bidra med 
forslag til diskusjonstema fra et studentperspektiv. Vi kan også bidra som 
parallellstasjon for konferansen. Frist for å levere inn forslag: 15. mars. 
Aktuelle tema: Internasjonale studier og språklige (undervisnings)
utfordringer, internasjonale kurs som “oversettes” til norsk kultur, 
internasjonal “synlighet” på campus - hva kan gjøres for å få et mer 
inkluderende internasjonalt miljø i hverdagen?

Sosialt:
Vi må treffes innen utgangen av mars! Stine ordner Doodle.

Til neste gang
Maria: I møte med Katja ang prosjektgruppe rundt LAOS 
Trym: Møte med Tekped
Even: Ordne med profilering og stand.
Bjørnar: Følge opp Katja og mangfoldskonferansen
Stine: lage doodle, sende mail til Svanhild ifm. tilgang til videoforelesninger 
for internasjonale studenter
Kristina: Forette å korrespondere med forelesere ifm. eksamensevaluering

Sekretær til neste gang og ukens blogger:
Trym

AltUnd - Studentgruppa for alternativ undervisning. AltUnds overordnede oppgave er å arbeide for en bedret studiekvalitet ved NTNU, blant 
annet gjennom å være en pådriver i arbeidet for alternative undervisningsformer. AltUnd er organisasjonsmessig tilknyttet PLU, seksjon for 
universitetspedagogikk, NTNU
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