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Til stede:

Trym (sekretær)
Maria
Bjørnar

Siden sist

Bjørnar: Fått bekreftet fra Sparebank 1 SMN at vår konto der er avsluttet.            
Ordnet med referat fra forrige møte på bloggen og i samme omgang endret            
noe på malen. Laget dokument hvor vi kan samle nøkkelpersoner for          
AltUnd. Jobbet litt med sak om oppfølging av NOKUT.

Maria: pratet med Martin Gustavsen og Geir Hallan: de kjører samme          
opplegg som før, Gustavsen fortsatt koordinator for teknostart. Har gitt         
tilbakemeldinger og skrevet en rapport. Gustavsen sendte videre ut mail til          
alle stud-asser om at det skal bli bedre oppfølging fremover. Vært i           
kontakt med Grethe Aune og Ruth Morch og forhørt seg om deres roller og             
meninger, enighet om dårlig gjennomføring. Prosjekter er satt igang for å          
bedre saken.

Trym: Blogget om innovasjon og teknologi i undervisning. Opprettholdt        
kontakt med Ramberg om møtet neste gang, diskutert muligheter og         
forventninger, snakket litt om aktuelle tema.

Even: Begynt informasjonsinhenting angående rekruteringsprosjektet. Sett
på statestikken fra Samordna opptak ang. HF. Begynt på rapporten for
referansegruppeordningen-prosjektet

Stine: Har jobbet litt på klage/sensur prosjektet, + mail til
eksamenskontoret

Saksliste
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Oppfølging av NOKUTs rapport
NTNU får kraftig kritikk av den sakkyndige komiteen som skal vurdere
kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU på vegne av NOKUT. Rektoratet
ønsker nå å iverksette flere tiltak.

Fra notat til dekanmøtet:
“Tydeliggjøre systemet for studentene.
I dag ligger informasjon om kvalitetssikringssystemet og studentenes
rolle på ulike sider i NTNUs webstruktur. På støttesidene for
kvalitetsarbeid (KVASS) er det utdypende informasjon rettet mot
studentene (http://www.ntnu.no/utdanningskvalitet/studenter).
I lys av komiteens råd vil NTNU nå jobbe tett sammen med Studenttinget
for å legge en plan for hvordan systemet kan tydeliggjøres på en bedre
måte enn i dag.”

Her er det en mulighet for AltUnd å spille inn tidligere diskuterte innspill til             
hvordan referansegruppene burde organiseres og fungere. Diskusjoner om       
blant annet felles referansegruppestudentregister (á la e-postlister og       
tilbud om kursing), bør være relevant.

Forberedelser til møtet med Uniped/Prorektors stab/STi, jf. NOKUT-rapport!

Til neste gang
Bjørnar: Svare Studentportalen. Lage prosjektnotat over AltUnds forslag til        
forbedringer av studass-ordningen.

Maria: sende ut rapporten til flere institutter, så mange som mulig på           
Gløs. Forberede seg til møtet neste gang, kommer til å være en del            
opptatt med kurs og diverse.

Trym: Fortsette å forberede møtet, holde kontakt.

Stine: Blogge og se på det Kristina har lagt ut
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Alle: tenke på ting å ta opp til neste gang - gode muligheter for å bli hørt.

Even: Jobbe videre med rekruteringsprosjektet. Forbrede til neste møte.
fortsette med apporten for referansegruppeordningen-prosjektet

Sekretær til neste gang og ukens blogger:

Stine!
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