Referat
Styremøte 27/10-03
Tilstede:
Referent:

Lise, Tonje, Eirik, Kurt, Steinar, Ingunn
Steinar

Sak 1 – Lønnskamp
Kurt og Steinar forbereder saksdokumenter / regnestykke vedr. vårens lønnskamp.
Dokumentene presenteres/gjennomgås på neste møte.
Sak 2 – Patentsaken
Info er lagt på hjemmesiden. Fordelingen av inntekter har vært oppe i spørretimen på
Stortinget.
TTO er etablert. Karl Klingsheim er ansatt som daglig leder.
Sak 3 – Arbeidsmiljøundersøkelse
Spørsmålene ble gjennomgått. Spm. om driftsmidler ble tatt med.
Arbeidsgang fremover:
•
•
•
•
•

Utarbeidelse av ny versjon (på web)
Initiativ til møte med Kristin Brekke (hun har fått tilgang til webversjonen)
Testundersøkelse på et utvalg stipendiater
Presentasjon for dekanusgruppen
Undersøkelsen bekjentgjøres og vi ber om at den fylles ut av stipendiatene ved NTNU.

Sak 4 – Godkjennelse av fag som informasjonssøk, presentasjonsteknikk etc. som en del
av phd fagplan
Informasjonssøk og presentasjonsteknikk er viktige fag.
Allikevel godkjennes de i utgangspunktet ikke som en del av et phd fagstudium. I følge de
nye retningslinjene for phd studiet skal fagene i fagstudiet være på et høyt faglig nivå innenfor
det enkelte fagfelt. Fagstudiet er halvert i forhold til tidligere krav. Dermed kan det være
vanskelig nok å få plass til alle fag man mener er nødvendige ut i fra et strengt faglig ståsted.
Det kan dermed virke naturlig at man følger kurs innenfor de nevnte fagfeltene ved siden av.
Tonje undersøker hvordan man håndterer dette på SVT siden man ved SVT må ta 2 vekttall
forskningsformidling.
DION mottar gjerne kommentarer og innspill fra kandidater som mener de burde få godkjent
fag som informasjonssøk og prestasjonsteknikk i sin fagplan ut i fra et faglig synspunkt. Vi vil
dermed ha noe konkret å jobbe med.

Sak 5 – Kvotestipendiater, avtaler
DION sine medlemmer sjekker hva slags avtaler kvotestipendiatene ved deres institutt har
underskrevet.
Sak 6 – Informasjon til styret
•
•
•
•

Steinar

Brev vedr. kostnadsfordeling er sendt OA.
Listen over stipendiater i styrer og verv begynner å bli lang.
Informasjon om den såkalt Tromsømodellen finnes på http://uit.no/forsknavd/15/48. På
universitetet i Tromsø har man gjennomført kursing av veileder. Noe å ta tak i?!
Nytt fra SiN:
o Søker om midler til å kjøpe fri en leder i 20% stilling
o Årsmøte arrangeres den 31/1-04 til 1/2-04. DION bør stille med 2 stk.

