
Møtereferat 28/10 - 13

Sekretær: Kristina
Til stede: Katja, Trym, Bjørnar, Even, Kristina

Siden sist:
Trym: vært i møte med Mulitmedisenteret. Har diskutert TekPed og AltUnds muligheter som 
samarbeidspartner. Deltatt på referansegruppemøte ved TMM4195 (midtveisevaluering): 
diskutert muligheter for etterevaluering av emner.

Bjørnar: Sett på standardskjema fra Ole Kristen, i forbindelse med emneevaluering

Even: Undersøkt hos internasjonale studenter om de føler obligatorisk aktivitet er passende. 
Sett på Bridge (NTNUs idéportal), som mener at alle linjer burde ha mer kontakt med 
næringsliv.

Kristina: blitt invitert til å delta på møte med studentrådene for HF for å diskutere 
referansegruppeordningen onsdag 30/10

Saksliste
BRIDGE:
Plattform som åpner for Samarbeid mellom bachelor -og masterstudenter og næringslivet. 
Markedsføringskampanje for studenter stopper opp i nærmeste fremtid og blir erstattet med 
markedsføring for bedrifter. Kunne AltUnd og BRIDGE utveksle innspill i fremtiden som kommer 
undervisning til gode? Even sjekker opp mulighet så godt det lar seg gjøre.

Forslag fra Katja
Innovative undervisningsformer:
1. 3-5 mill utlyses til digital eksamen/netteksamen, for store studentgrupper. Relevant for HF 
studenter. Blir foreløpig gjennomført ved IKM. Finnes det muligheter for å utforme en portefølje 
slik at det blir mulig å rekruttere flere studenter/institutter til dette prosjektet. Portefølje kan bestå 
av ulik dokumentasjon av obligatorisk semesteraktivitet. Mulig kontaktperson: Svein Gladsø.

2. Opplæring av lektorstudenter i innovative undervisningsformer som er så fleksible at oppmøte 
på campus ikke trenger å være nødvendig. Dette vil være en fordel i under travelt semester. 
Altund kan undersøke hvor det finnes fleksible undervisningformer ved NTNU.

3. Hum-start. Opplæring av studasser, som skjer ved Uniped, går som regel for fort i forhold 
til å få kontroll over de ulike deles som må være på plass til undervisningen finner sted (bl.a. 
hvordan drøfte, akademisk skriving). Trenger en evaluering av hvor nytting Hum-start har vært 
for deltagere. Dette kan gjøres av AltUnd.

Multimediesenteret:



Trym har vært i møte med representant. Virket positive til AltUnds mandat og ønsker å bidra 
med samspill på områder hvor kapasiteten strekker til. Diskutert kvalitetssikring ift. NOKUT. I 
første omgang vil TekPed være et aktuelt tema. Aktuelle temaer hvor multimediesenteret kan 
bidra: ideer til kurs, referansegrupper, akademisk skriving, div. prosjekter innen siv.ing-studiet. 
AltUnd kan også hjelpe til som referansegruppe for studenter generelt. TekPed-video kan 
promoteres av AltUnd blant studenter og faglærere.
Ytterligere forslag: Video rettet mot referansegruppeordningen?
Trym oppretter et dokument på google drive, hvor vi kan bidra med/utforme alternative saker

Emneevaluering - standardskjema:
Ole Kristen Solbjørg ønsker tilbakemelding på formuleringer i skjemaet. Bjørnar legger det ut på 
Facebook-gruppa slik at vi kan diskutere og kommentere fortløpende.

Til neste gang
Trym: Bidra til formulering i emneevaluering. Delta på møte med TekPed, utforme ideer til 
samarbeid med multimediesenteret

Bjørnar: ordne med emneevalueringsskjema og samle innspill fra oss. Forberede 
rutineoppdatering. Legge ut referat på blogg.

Even: Undersøke med Bridge med tanke på Katja sine prosjekter. 

Kristina: delta på studentsrådmøte med HF og diskutere muligheter for utforming av 
referansegruppeordningen.

Alle: oppdatere medlemsinfo på wordpress

Sekretær: Stine
Blogger: Even


