Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU
Referat fra styremøte i DION 20. oktober 2004
Tilstede: Silje, Andreas, Kristin, Torun, Erwin (referent) og invitert gjest
Sted: Realfagbygget, NTNU
Saksliste:
1) Patentsak
En patentsak der det har oppstått tvister mellom veileder og stipendiat ble diskutert.
Følgende momenter ble påpekt:
Det mangler en tidsfrist for når ny veileder skal væ re på plass i den nye PhDavtalen
mellom stipendiat og NTNU
DION anbefaler alle å melde seg inn i et fagforbund (TEKNA eller Forskerforbundet
ble nevnt), da disse gir verdifulle råd, støtte og juridisk bistand til sine medlemmer.
Denne oppfordringen legges ut på DIONs internettside.
DION vil i tiden framover samle opp saker der stipendiater har problemer med sin
veileder, og kjøre en sak på dette om et halv år dersom antall saker tilsier dette.
Torun og Erwin bringer denne type sak med til SIN, da dette sikkert er et
landsomfattende problem
2) Velkomstbrev, oversettelse til engelsk. Strategi for utlevering av disse.
Velkomstbrevet er oversatt til engelsk. Det ble vedtatt at vi skulle få
stipendiatrepresentantene i forskningsutvalget/PhDutvalget ved de enkelte fakultetene til å
gi beskjed til DION når nye stipendiater ble tilsatt/opptatt som PhDstudenter. DION sender
så velkomstbrev til disse per epost. Fakultetene ble fordelt på de fremmøtte. Eirik tar
kontakt med IME fakultetet.
3) SiN årmøte
Trondheim er vertskap i 2005. Årsmøtet forventes å finne sted i begynnelsen av året.
Torun og Erwin tar opp tidspunkt, antall deltakere og budsjettforslag for årsmøte med SIN på
Isigransamlingen den 21.1023.10, og sender ut epost mandag 25.10 om dette. Deretter må
vi søke om penger.
Det ble foreslått å legge årsmøtet til en helg på Studenterhytta, og invitere alle stipendiater i
Trondhem med på fest på fredagen.
4) Hva skal vi ha med i neste nyhetsbrev?
Følgene innhold ble foreslått:
Uredelighetshøring
Fokus på stipendiat – veilederforhold
Nye medlemmer fra Dragvollmiljøet
DION arrangerer årsmøte for SIN
Referat fra SINmøte
Kontakt med nye stipendiater
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5) Ny post?
Ingen ny post ble lagt fram på møtet
6) Nytt fra SiN
Denne saken ble utsatt til etter helgens SiNsamling hvor Kurt, Torun og Erwin er
representert.
7) Diverse
Forskerforbundet (FF) arrangerer møte for alle stipendiater
Spørreundersøkelsen – DION har mottatt avslag fra student som var interessert. Neste
mulighet blir i neste semester. Vi vil se på saken i god tid før semesterstart, for å få en
student til å gjøre undersøkelser på datamaterialet.
Forskningsutvalget på IMEfakultetet godtar fordypningsfag (små fag i tilknyttning til
prosjektoppgaven) som fag i PhDutdannelsen. Etter diskusjon rundt bordet kom vi fram til
at hvilke fag som godkjennes og ikke varierer med fakultetet.

Neste møte blir mandag 1. november 2004 klokka 14.15 i Realfagbygget,
kjemimøterom.
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