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Fredag 08.03.13
Tid: 16:15 - 18:00
Sted: Studentrådssalen, Gløshaugen

Til stede:
Kristina
Trym
Maria
Andreas
Stine

Siden sist
Andreas: Fastsatt dato for Latex-kurs og bestilt rom (R9 og D2). Planlagt
dato måtte endres. Har laget plakat, men det må trykkes.

Trym: Ikke fått gjort så mye. Styrte mye frem mot møtet forrige uke.

Stine: Ikke gjort så mye. Har sendt mail til eksamenskontoret. Blogget.
Har sjekket post.

Kristina: Lagt ut prosjekt på Goggle Drive, rapporten og svar. Har snakket
med studentservice for å finne oversikt over eksamensprosedyrer, men de
kunne ikke hjelpe.

Maria: Sendt kopi av Tekostart-rapport til Kjersti Rye Ramberg (Prorektor
stab), Marte Johansen (PLU) og flere institutter.

Bjørnar: Skrevet et prosjektnotat om studentassistentarbeidet i AltUnd.
Tar dette opp til diskusjon til neste møte.

Hva har skjedd på bloggen
Stine har blogget.

Saksliste
● LateX-kurs: Tirsdag og Onsdag 19. og 20. mars
● Nytt prosjekt, Andreas: Forsket vs. underviser. “undervisningsplikt”

og “forskninksfri”. Hvordan kan vi gjøre undervisningsdelen bedre
beryktet? Endre holdninger, se på ansettelsesprosessen. Trym kunne
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tenke seg å være med på dette. De vil finne ut mer om
ped.up-kursene og hvorfor folk sluntrer unna. Trym kan tenke seg å
se på innleiing av konsulenter fra næringslivet.

● Mail fra student: Vi fikk mail om hjelp til akademisk skriving. Vi kan
ikke hjelpe, men henvise videre.

Til neste gang
Andreas: Få opp info om kurs på innsida, trykke plakater. Se litt mer på
det nye prosjektet som han kan ta kontakt med.
Trym: Tenke på nye prosjektet. Delta på Workshop til studenttinget.
Stine: Skal henvise han som sendte mail videre. avvente svar fra
eksamenskontoret. se på det som ligger på disk.
Kristina: Vente på svar. Eksamensløsninger: Prøve å snakke med de på HF
ang emner som ikke har mer enn en eksamen i året.
Maria: Skal på en ukes seminar, så blir borte neste gang. Avventer
svar/tilbakemelding på rapporten.

Påske
22. Mars: Vanlig møte
29. Mars: Langfredag, IKKE møte.

Sekretær til neste gang og ukens blogger:

Even Bolstad

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

mailto:altund@list.stud.ntnu.no
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.altund.wordpress.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHHPsZCua2njItvxYkBYvDOizqbBw

