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Mandag 04.11.13
Tid: 17:15 - 19:00
Sted: DU2, Realfagsbygget, Gløshaugen

Til stede:
Even
Maria
Kristina
Andreas
Trym
Stine

Siden sist
Even: Sendt mail til Bridge. 
Maria: Skulle ha møte med Tessel Ogus, dette ble utsatt. Har snakket med 
HF ang. norskkurs. 
Kristina: Møte med studentrådet for HF. 
Andreas: Vært på møte med Universell Utforming. 
Trym: jfr. referat fra sist møte. Møte med MMS. TCB. 
Stine: Skrevet plan for nytt prosjekt. 

Saksliste
Referansegrupper

Kristina informerer om referansegruppeordningen slik den skal være. 
Ang. antall påmeldte/oppmøtte til forelesning; ingen nedre grense satt for 
hvor små klassene må være før man har “referansegruppemøter” i plenum.
Fikk oversikt over hvilke temaer som skal gjennomgåes i 
referansegrupperapporten. Også viktig at enkeltforelesers kvaliteter skal 
ikke vurderes. Er dette et problem?
Tilgang på referansegrupperapporten; de tidligere rapportene skal bli 
tilgjengelige for alle som er oppmeldt i faget. 
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Forelesningsevalueringer

Er det nyttig å ha vurderinger av hver enkelt forelesning? I så fall, i hvilke 
emner? Etter diskusjon kommer vi frem til at Stine skal kartlegge denne 
ordningen ved institutt for nevrovitenskap.

AltUnd; Synlighet

Kristina foreslår at vi vurderer tiltak for å øke synligheten. Alle kommer med 
idéer til neste møte. 

Til neste gang

Alle: Komme med forslag til å øke AltUnds synlighet, og engasjere 
studentmassene i spm om studiekvalitet. 
Stine: Kartlegge forelesningsevalueringsordningen.
Even: Opprettholde kontakt med Bridge og bistå Katja med hennes 
prosjekter
Maria: Møte med Tessel. Opprette dokument for årsrapport.
Kristina: Research ifb med emnet der man har opprettet en sluttevaluering
Andreas: Dokumentere jobb så langt ifb med Universell Utforming.
Trym: Ferdigstille dokument for mms-samarbeid. 

Sekretær til neste gang og ukens blogger: Even

Kristina borte til neste gang
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