Referat møte DION mandag 11 februar.
Tilstede: Snorre, Ingo, Gelein, Roar, Barbara, Åsa, Lise, Steinar, Rolf Andre, Bård og Margit.
Referent: Margit

Sak 1 Pi-net.
Vi har fått invitasjon og purring på invitasjon på møte i Pi-net i Budapest 7-10 mars. Etter å ha
diskutert litt fram og tilbake, kom vi fram til at det ser ut som et helt greit arrangement. Det
kan være strategisk bra å reise. DION representeres ved Bård og Margit. Vi har god mulighet
til å få reklamert om at vi har vært der gjennom Margit sitt innlegg på Forskerforbundets kurs
for stipendiater uka etter Budapest konferansen (12-13 mars). Vi sørger for å ha en informativ
poster til å presentere DION med på konferansen. Vi satser også på å skrive en slags rapport
fra turen som vi vil prøve å få inn i Universitetsavisa. Vi håper at det kan bli et oppslag som
kan brukes som reklamering i forbindelse med årsmøtet.

Sak 2. Barnehagesaken.
Snorre og Lise har på vegne av DION sendt et brev til Singsaas for å høre mer om hva som
skjer i overgangen fra studentstatus for stipendiater. Det ser ut til at det har vært ulike
informasjonsflyt mellom barnehagene og foreldrene i de ulike barnehagene. Saken vil bli tatt
opp i møte med Singsaas den 20. februar.

Sak 3 Boligsaken
Her er det ikke noen spesiell framgang siden sist. Dette vil også bli tatt opp på møte med
Singsaas.

Sak 4. Møte med Singsaas
I forbindelse med innkalling til møte med DION, har Singsaas signalisert at SIT og NTNU
vurderer å jobbe opp mot departementet for at stipendiatene skal få studentstatusen tilbake. Vi
er i utgangspunktet negativ til en slik strategi fordi vi vil anta at det ikke vil nå fram. Men vi
er interessert i å høre argumentasjonen for et sånt initiativ fra Singsaas & co.
Sak 5. Innkommet forespørsel per mail.

Vi har fått en mail fra en som ønsker at vi skal ta opp problemstillingen angående overgang til
bokstavkarakterer i forbindelse med tverrfaglig doktorgrader. Problemstillingen er at det er i
utgangspunktet en utfordring å ta fag ved andre fakultet eller institutt som man ikke har så
mye grunnlag i fra før. Ved innføringen av bokstavkarakterer har kravet i praksis økt med 0,25
(?). Dette gjør det enda vanskeligere for stipendiater som ønsker å ta fag ved andre institutter.
Etter å ha diskutert dette litt, kom vi fram til at overgangsproblemene vil gå over når
generasjonene som er vante til tallkarakterer er ferdige, og å ta emner som man ikke har
grunnlag i fra før vil alltid være en ekstra utfordring. Problemene for tverrfaglige
doktorgradsprosjekter vil derfor være de samme som før. DION mener ikke at det er riktig å
sette kreftene inn mot bokstavkarakterene for å lette situasjonen for tverrfaglige
doktorprosjekter, den jobben må gjøres på andre arenaer.

Eventuelt


Nyhetsbrev. Bård sender ut – nå er det på tide med en oppdatering igjen.



Det er blitt sendt et notat til departementet – vi har ikke fått noe svar. Rolf purrer.



Valg av representanter til forskningsutvalg og lignende utvalg. Det er et problem at det
skal være DION sitt ansvar å plukke ut kandidater. Det bør være tillitsvalgte på hvert
fakultet som representerer stipendiatene. Her har vi en sak å følge opp senere. Alle i
DION oppfordres til å finne ut hvordan representanter velges på sine fakulteter.

Neste møte: Før påske!

