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Fredag 12.04.13
Tid: 14:15 - 16:00
Sted: Studentrådssalen, Gløshaugen

Til stede:
Bjørnar

Mari

Stine

Andreas

Even

Trym

Kristina

Siden sist
Bjørnar: Sendt mail til Katja om Laos-kurs. Har vært på seminar om inkluderende læringsmiljø.
Even: Hatt møter angående rekrutteringsprosjektet.
Kristina:  Hatt møter angående rekrutteringsprosjektet.
Trym:  Deltok på studenttingets møte om referansegruppeordningen.
Stine: Hatt møter angående rekrutteringsprosjektet. Har purret på Irene Buseth
Andreas: Skrevet blogg om bruken av interaktiv quiz i forelesning, gjort research
Mari: Hatt møte med Katja. Pratet om LAOS-kurst og teknostart. Mange i styret skal skiftes
ut, så det kommer til å bli en ny runde på det her til høsten. Bør utsette jobbingen med dette
til det nye styret er på plass.

Saksliste

Kursvirksomhet
Katja har fått en henvendelse om kurs i akademisk skriving. Bjørnar er i tvil om det er riktig
for AltUnd å arrangere kurs selv, mulig heller ha en rolle hvor vi tar initiativ og samarbeider
med andre kursholder som biblioteket, tekna, plu. Fordelen kan være større
gjennomføringsevne siden vi ikke har kapasitet til å gjennomføre alle kurs vi er interessert i.
Fyller inn mer i idébanken angående hvilke kurs vi synes er viktig og vil i førstkommende møte
snakke om hvem som er ansvarlig for dette.

Rekrutteringsprosjekt

Even, Kristina og Stine har sett på emnebeskrivelser på andre universitet og i hvor stor grad
studentene har vært med på å utforme disse. Ønsker å skifte fokuset litt vekk fra
HF-fakultet. Det er mange studenter som ikke nødvendigvis vet hva de går til når de kommer
fra videregående, emnebeskrivelsene er kanskje ikke så godt egnet til å formidle innhold i
studiet, tenker på å enten endre formatet på emnebeskrivelsen så det er mer egnet eller
finne på noe annet. Bjørnar forteller om kvalifikasjonsrammeverket som er et rammeverk for å
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beskrive hele studieforløp med fokus på kompetansen man sitter igjen med etter end studium.

Diskuterer om det er viktig at elever på videregående for noe nyttig ut av emnebeskrivelsene,
kan det være nyttigere å se på beskrivelsene av studiene?

Sosialkveld

Møtes torsag 25.04.

Til neste gang
Borte: Maria, Andreas
Bjørnar: Svare Katja om kurs, laste opp referat på bloggen.
Even: Undersøke hvordan emnebeskrivelsene er på andre universiteter. Kartlegge og utrede
prosjektet.
Kristina: Ta kontakt med Katja. Kartlegge og utrede prosjektet.
Trym: Kontemplere.
Stine: Innhente svar fra Snekvik. Kartlegge og utrede prosjektet.
Alle: Forslag på kurs i idébank.

Sekretær til neste gang og ukens blogger:
Kristina
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