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Mandag 30.09.13
Tid: 17:00 - 19:00
Sted: Studentrådssalen, Gløshaugen

Til stede:
Even
Kristina
Andreas
Trym
Bjørnar

Siden sist
Bjørnar: Skrevet blogg og hatt møte med Katja fra UNIPED.

Kristina: Jobbet videre med referansegruppesaken. Skissert plan 
for prosjektet som skal legges ut på Driven. Tanken er å få inn mer 
tilbakemelding på emnenivå etter gjennomført eksamen.

Andreas: Tenkt videre på for-forprosjektkurset for tekniske fag. Dette som 
en forberedelse til mastertilværelsen, med fokus på metode og akademisk 
skriving.

Trym: Jobbet videre med Multimediesenteret (MMS) og har god kontakt med 
de.

Saksliste
Medlemmene orienterte hverandre om sine prosjekter og kommende 
gjøremål, ettersom det har vært en periode med en del forfall til møtene 
grunnet sykdom, reiser og andre gjøremål. Det ble utvekslet erfaringer og 
synspunkter for å støtte opp under de oppgaver det jobbes med.

Til neste gang
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
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Andreas: Skal i møte om universell utforming av IKT.
Even: Ønsker å komme i kontakt med PLU for mulig samarbeid om saker av 
felles interesse.
Kristina: Legge ut skisse på referansegruppeprosjektet for tilbakemelding.
Bjørnar: Følge opp muligheten for å få tilgang til nye møtelokaler hos PLU, 
samt svare Studentrådet angående deres forestående kontormøte.
Trym: Skal i møte med MMS og holder kontakten der.

Sekretær til neste gang og ukens blogger:
Sekretær: Even
Blogger: Maria
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