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Fredag 22.03.13
Tid: 14:15 - 16:00
Sted: Studentrådssalen, Gløshaugen

Til stede:
Kristina
Even
Andreas
Bjørnar (sekretær)

Siden sist
Kristina: Har sendt prosjektet om forkurs over til PLU. Knyttet flere
kontakter på HF til eksamensprosjektet. Gått konkrete emner i sømmene
for å finne ut om det er “ugyldige terminer” ved oppmelding. Følger opp
dette med spørsmål til HF.

Even: Har sendt e-post om referansegruppeordningen til fakultetene og
forventer at dette distribueres videre til instituttene. Har også kikket litt
videre på rekrutteringsprosjektet for HF og redigert dokumentet noe.

Bjørnar: Sendt søknad om budsjett til PLU. Blogget om LMS. Delt
prosjektmappe med Katja. Sendt e-post til Nice for å oppklare vår
deltakelse i gruppa.

Saksliste

Møte i Studenttinget 21.03.13
AltUnd har mottatt møteinnkalling. Vi diskuterte sakslisten kort.

Prosjektevaluering LAOS
AltUnd har mottatt et utkast til prosjektevaluering av LAOS. Vi vil sette
oss inn i dette og komme med tilbakemeldinger over påske.

Eksamensavvikling
Kristina fikk tilbakemeldinger på veien videre for prosjektet som omhandler
emner hvor det kun er én vurderingstermin. Saken følges opp videre i
kontakt med HF.
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Til neste gang
Alle: Lese prosjektevaluering av LAOS og forberede tilbakemeldinger til
PLU.

Kristina: Følge opp HF. Lese NOKUT-rapport.

Andreas: Skrive blogginnlegg.

Even: Sette seg inn i NOKUT-rapporten.

Sekretær til neste gang og ukens blogger:
Andreas.
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