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Mandag 10.03.14
Tid: 14:30 - 16:15
Sted: Møterom Uniped, Realfagbygget, Gløshaugen

Til stede:
Bjørnar
Kristina
Trym
Stine
Even

Siden sist
Bjørnar: Intet nytt å melde. 
Kristina: Lagt ut korrespondanse angående eksamenssaken. Lagt ut 
dokument for forslag til utforming av spørreskjema. 
Trym: Vært i TekPed-møte. God stemning. Sett på grafikk til logo. Publisert 
blogginnlegg. 
Stine: Skrevet blogg, pratet med institutt for samfunnsmedisin. Møte med 
Hanne Kvello. 
Even: Også jobbet på logoen. Avtalt å jobbe med Kristine i forbindelse med 
utsending av spørreskjema. 

Saksliste

Spørreskjema for studenter, eksamensevaluering

Kristina har laget et forslag til spørreskjema for studenter og ansatte 
angående eksamensevaluering. Målet er å undersøke om det er interesse 
for en slik evaluering. Vi diskuterer hvordan vi kan nå ut til flest mulig, og 
hvordan denne undersøkelsen bør utføres. Kristina har lagt ut et dokument 
der vi kan komme med forslag til utforming. Vi vurderer å gjøre et utvidet 
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intervju av et utvalg studenter og ansatte i stedet for en ja/nei vurdering 
om hvorvidt de er positive til eksamensevaluering.

Vi diskuterer også hva som er relevante spørsmål for disse utvalgene. Vi blir 
enige om at alle skal skrive inn sine tanker rundt dette i et idédokument til 
neste mandag. 

Navneendring

Diskuteres videre mandag 24. mars.

Til neste gang:

Alle: Idémyldring rundt eksamensevaluering i designert dokument 
Kristina:Sammenfatte innspill som kommer inn i det designerte dokumentet.
Trym: Møte med TekPed. 
Stine: Få oversikt over overlappende NTNU videre og ordninære fag. 
Even: Ta kontakt med Irene Raaum angående resultat av 
eksamensevaluering ved psykologisk institutt. Lese gjennom Kristina sitt 
prosjekt før overtagelse. 
Bjørnar: Oppdatere alle møtereferat på bloggen. Eventuelt assistere Kristina 
med å opprette og utforme en undersøkelse. 

Sekretær til neste gang og ukens blogger:

Andreas

Borte neste gang: Bjørnar og Even (½). 
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