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Fredag 15.03.13
Tid: 14:15 - 16:00
Sted: Studentrådssalen, Gløshaugen

Til stede:
Bjørnar
Kristina
Stine
Even
Andreas
Katja (PLU)

Siden sist
Bjørnar: Skrevet litt om på prosjektnotat om studassordningen, slik at det
er mer basert på forslag til tiltak fremfor sterke meningsytringer.

Stine: Vært syk. Svart på mail om akademisk skriving, henvist videre. Gjort
seg kjent med Rescue HF prosjektet!

Kristina: Pratet med HF angående fag som bare har en eksamen i året, for
å få en oversikt.

Andreas: Fikk utdelt forelesningssaler til LateΚ midt i påsken, sendt mail
til romres for å endre dette. Har begynt å samle inn informasjon til sitt nye
prosjekt som omhandler hvordan NTNUs professorer balanserer forskning
og undervisning.

Even: Jobbet med prosjeket om rekruttering og med
referansegruppeordningen.

Saksliste
Dialogmøte med Katja fra PLU/Uniped
- Vi skal sende en oppdatert medlemsliste til Katja.
- Vi skal søke driftsmidler.
- Vi beholder møterommet, har samme posthylle.
Faste møter med uniped: Vi ønsker å ha en kontaktperson som vi kan ha
en fortløpende   kontakt i stedet for å ha et årlig møte med Uniped. Vi
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kan sende rapporter til Katja, vi har en åpen kontakt mellom hverandre
for å finne prosjekter og få hjelp. Møtes minst 2 ganger i semesteret,
men også etter behov.

-Presentasjon av Uniped:
- Hva er nytt:
 - Flyttet ned til DU2 Realfagsbygget. (kanskje hjelpe oss med å få et
bedre bord) men har lager på Dragvoll.
- 4 menn og 4 kvinner. Marte er leder. 2 phd kandidater.
- Katja skal ha oss, LAOS  (teknostart/humstart) og Pedup.
- Pedagogisk veiledningtjeneste.
- Læringsarena, forum for nytenkende læring.
- AltUnd

AltUnd informerte kort om de prosjektene vi har.
LAOS: Møte med Maria og Katja
- vi sender prosjektrapporter til Katja, hun distribuer videre
(Blå Boka)

Studassprosjektet
Vi tok for oss prosjektnotatet om innspill til studassordningen ved NTNU.
Kommentarer og tilbakemeldinger ble fulgt opp. Tok for seg 3
hovedpunkt; kurs og opplæring, ansiennitet, belønning og prestisje.

Veien videre: Vi holder kontakten med Katja om hva som skal gjøres.

Til neste gang

Andreas: skrive mer på informasjonsinhentingutkastet sitt.

Bjørnar: skal kontakte Nice for å oppklare spørsmålene. Søke om
driftsmidler 4000.- Skal sende over en del rapporter/dokumenter til Katja.

Even: Sende ut mail til instuttene, snakke med fakultetene. Skrive bloggen
i løpet av helgen.
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Stine: Skal på demo i tre timer på mandag. Prate litt med Anne Snekvik fra
studieavdelinga.

Kristina: Sende rapport til Katja, skal fortsette med arbeidet med prosjekt
om eksamen og konte.

Sekretær til neste gang og ukens blogger:

Bjørnar
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