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Mandag 07.10.13
Tid: 17:15 - 19:00
Sted: Studentrådssalen, Gløshaugen

Til stede:
Even
Trym
Andreas
Bjørnar

Siden sist
Trym: Møte med MMS. Hyggelig å få se lokaler og prosjekter de jobber 
med. Fått bedre innsyn i virksomheten. Det ser positivt ut med tanke 
på samarbeid. Gode muligheter for å få tatt opp kurs o.l. Snakket 
litt om TekPed, kurset for universitetspersonell med fokus på teknisk 
undervisningsmateriell. Dette er et punkt hvor vi kan bidra som 
referansegruppe. Var innom forskningsprosjekt om bruk av video i 
undervisning (Jonas Persson).

Andreas: Hatt møte med utvalget som følger opp universell utforming i IKT. 
Møtet var konstruktivt og dette følges opp av Andreas fremover. Det blir 
møte både onsdag 9. oktober og fredag 18. oktober. 

Bjørnar: Møtt Katja og snakket om hva AltUnd jobber med om dagen. 

Even: Har gått i dybden på utbytte av det faglige for internasjonale 
studenter.

Saksliste
Sosialt: Torsdag 17. oktober. Ansvar delegeres gjennom facebook-gruppen.

Prosjektene ble videre diskutert og fulgt opp av gruppen. 

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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Til neste gang
Bemanning: Når skal vi utlyse stillinger, hvordan gjør vi det med overlapp?

Even jobber videre med e-post fra Katja. 

Diskutere rutiner for kommunikasjon og dokumentasjon av arbeid overfor 
PLU.

Sekretær til neste gang og ukens blogger:

Sekretær: Even
Blogger: Maria
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universitetspedagogikk, NTNU

mailto:altund@list.stud.ntnu.no
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.altund.wordpress.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHHPsZCua2njItvxYkBYvDOizqbBw

