
Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU

Referat fra styremøte i DION 23. september 2004 

Til stede: Silje, Andreas (+), Kristin, Erwin og Torun
Sted: Dolly Dimples i Nordre gate
Tid : torsdag 23 september kl 18.00

Saksliste:

Sak 1: Deltakelse på Isegranseminar 21-23 oktober 
Torun og Erwin drar som representanter for DION og Kurt reiser på vegne av SiN. 

Sak 2: Høring om Uredelighet i forskning. 
Alle  hadde fått  tilsendt de tre  spørmålene Utdannings- og forskningsdepartementet
hadde ute til  høring, samt de relevante avsnittene.  Vi brukte ganske mye tid til  å
diskutere om vi ønsker et vidt eller snevert begrep om uredelighet i forskning. Vi kom
fram til at vi ønsker en videre definisjon enn den gitt av departementet, samtidig som
at  uredelighetsutvalget  må  ha  en  såpass  innflytelsesrik  posisjon  at  deres  deres
vurderinger  blir  tatt  på  alvor.  Vi  hadde  en  oppklarende  samtale  om
uredelighetsutvalget og dets eventulle posisjon i samfunnet.

Andreas skal skrive et utkast til høring som vi andre i styret kan supplementere via e-
post. Høringsfristen er 15 oktober. 

Sak  3:  I  hvilken  grad  bør  NTNU  åpne  for  en  ordning  med  opptak  til
doktorgradsstudiet etter 1 eller 4 år i masterstudiet?
Ingen i  styre hadde  store  motforestillinger  mot  en slik  ordning.  På  grunn  av  den
relativt korte tidsfristen (28. september) ble ikke noe bestemt svar utarbeidet.

Sak 4: Velkomstbrevet- vanlige og kvotestudenter
Vi  ønsker  å  nå  frem til  flest  mulige  stipendiater  og  det  ble  derfor  bestemt  at  et
velkomstbrev,  utformet  av  det  forrige  DION-styret,  skal  distribueres  på  nytt  til
fakulteter/institutter. Kristin skal oversette brevet til engelsk slik at kvotestudenter kan
ha nytte av det.

Sak 5: Samlokalisering av NTNU
Siden samlokalisering har vært et betent spørsmål i de siste månedene lurte Torun på
hvilket  standpunkt  DION burde ta.  DION har ikke fått  noen konkret  henvendelse
angående samlokalisering og styret hadde ulike synspunkter. Ingen var prinsipielt mot
en  samlokalisering,  men  DION  anser  de  økonomiske  utgiftene  ved  en  slik
samlokalisering  som  en  ugunstig  bruk  av  penger  og  at  flytting  vil  etter  all
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sannsynlighet  medføre  store  forsinkelser  i  arbeidet  til  PhD  kandidater.  Det  ble
poengtert  at  i  styret  som diskuterer dette  er  det  ingen representant  for  midlertidig
ansatte.

Sak 6: Spørreundersøkelsen 
Vi fikk en henvendelse fra en student som var interessert i å bruke undersøkelsen i en
semesteroppgave  på  psykologisk  institutt.  Uheldigvis  ble  det  med  bare  den  ene
henvendelsen, og vi har ikke oppnådd kontakt med vedkommende etter den første e-
posten. Vi får prøve å legge ut en melding på Innsida på ISS-instituttets side om at
DION har et  datasett  som kan brukes til  analysearbeid og semesteroppgave, og at
interesserte kan henvende seg til oss.

Sak 7: Brev om justert beskrivelse av karaktertrinnene
Eirik har festet dette brevet til hjemmesiden vår.

Sak 8: Diverse

1)  Torun  har  fått  en  henvendelse  fra  DMF å  presentere  DION  på  en  stipendiatsamling
8.november. Jeg lurte på hva jeg burde si og fikk råd om å ta utgangspunkt i velkomstbrevet. 

2) Vi ønsker å sende ut et nytt nyhetesbrev like etter Isegranseminaret.

3) Neste møte er satt til 20.oktober kl 14.15 (rett før Isegran seminaret).

4)  Hvis vi skal være verter for SiN årsmøte, bør vi allerede nå reservere Studenterhytta og
eventuelt søke velferdsmidler. Vi må kontakte Kurt for informasjon.
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