Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU
Referat fra styremøte 1. april 2004
Sted: Sentralblokk 2, 13 etg, Gløshaugen
Tilstede: Steinar, Eirik, Kurt, Ingunn, Linn Mo (kun sak I) og Torun

SAK I: Hjemreise for kvotestudenter
Professor Linn Mo har henvendt seg til DION for å informere om problemer rundt
Lånekassens regler for hjemreise og feltarbeid for kvotestudenter. Rundt hver årlig hjemreise
må det være minst et semester (5 mnd), det samme gjelder for feltarbeid. Sommer telles ikke i
disse fem månedene. Det fører til at hvis en student tar sin hjemreise om sommeren, vil
hun/han først kunne reise ut på feltarbeid til jul. Problemet går ut på at feltarbeid og årlig
hjemreise koples.
DION ser problemer med praktiseringen av regelverket. Det virker umyndiggjørende overfor
kvotestipendiaten og det kan være et hinder for forskning, som dermed kan føre til forlengelse
og ekstra utgifter for Lånekassen.
Hva kan DION gjøre med denne saken?
Mulige tiltak :
1) Undersøke hvordan Ås Landbrukshøyskole praktiserer Lånekassens regler, siden det er en
stor andel kvotestudenter der.
2) Kontakte Internasjonal seksjon ved NTNU og UiO for å finne ut mer om praksis.
3) Direkte kontakt med Lånekassen.
Vi ble enige om å ta en pause og tenke over saken til etter påske.

SAK II Spørreundersøkelsen
Status pr. 1 april 2004 er at 358 har svart.
Det er litt usikkert om informasjonen om spørreundersøkelsen er kommet frem til alle
doktorgradskandidater. Purremail skal sendes ut og nyhetsbrevet fra DION skal også
inneholde en påminnelse om spørreundersøkelsen. Purremail skal sendes ut 13 april og frist
for å svare på undersøkelsen er 20 april.
Ingunn er ansvarlig for databearbeiding med statistisk assistanse fra Eirik.
SAK III Årsmøte
Torun har fått i ansvar å lage en flyer og sende den ut via e-post til de andre
styremedlemmene og flyers leveres ut på de respektive sitt fakultet. Vi kopierer opp ca.300
flyers hver som skal sendes ut 14.april.
SAK IV Forskningsmelding
Steinar vil utarbeide en vurdering til forskningsmeldingen før nytt styre innsettes. De som er
interessert i å arbeide med forskningsmeldingen er: Lise, Kurt og Torun. Steinar ønsker at et
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DION medlem som skal fortsette skal være ansvarlig for DION sitt innspill. Kurt ønsker ikke
å stille seg ansvarlig siden han antageligvis vil være involvert mye i SiN sitt innspill.
Vi hadde en idestorm for hva som bør inkluderes i forskningsmeldingen:
1) Kvotestipendiater og driftsmidler
2) Økonomiske bevilgninger må legges tilrette slik at forskning står i sentrum (her må vi
nevene en del konkrete saker)
3) Rekruttering av unge forskere. Flere post.doc. Stillinger bør opprettes slik at ikke et
vakuum oppstår når professorene pensjoneres
4) Industriens rolle i forskingen. Industrien bør være mer synlig i forskning, samtidig som at
all forskning ikke må være næringslivsorientert. Økonomiske føringer bør ikke kun være
bestemt av kortsiktig verdiskapning.
5) Utvikling og gjennomføring av nye ideer. GSM teknologien ble utviklet på NTNU, men
hvorfor ble ikke denne ideen kommersialisert i Norge slik den ble videreutviklet i
Finland? Det virker som om holdningen er at forskning ikke skal kommersialiseres.
6) Offentliggjøring av forskningsresultater.
7) Hvordan kan forskningspolitikken endres? Større bevilgninger fra NFR, både til store og
små prosjekter. Hvor store bør prosjektgrupper være?

SAK V Info fra SiN
Kurt informerer om SiN. SiN har fått bevilget 50.000 NOK fra UFD som skal brukes til
seminar. Lederen av SiN har oppdaget en del mangler når det gjelder rapportering av nestenulykker på feltarbeid og ønsker å undersøke dette nærmere.
SAK VI Eventuelt
KULT 8802. Uenigheter i styret om henvendelse fra stipendiat om lite tilbakemelding i et
doktorgradsfag. Steinar mener vi ikke trenger å gjøre noen med henvendelsen før vi har
snakket med faglærer. Ingunn skal kontakte Ann Jorun Berg.
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