Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU

Referat fra styremøte i DION
Tid:

Tirsdag 27. august 2005, kl 18002100

Sted:

Lucas

Tilstede:

Silje Skogvold, Eirik Mo, Jan Øystein Haavig Bakke, Ola Edvin Vie, Kristin
Kaggerud (forlot møtet 19.15), Gjertrud Stordal.
Jan Øystein Haavig Bakke

Referent:

Dette møtet var et kombinert styremøte/sosialt møte. Gjertrud Stordal ble ønsket
velkommen som styremedlem. Følgende saker ble diskutert:
1. Innspill til DION foredrag på FFkurs om «Lønns og arbeidsvilkår for stipendiater»
DION skal holde et foredrag på Forskerforbundets kurs om «Lønns og arbeidsvilkår for
stipendiater» 10.  11. oktober med tittelen «Praksis og rutiner vedrørende stipendiater ved
NTNU». Alle møtedeltagerne kom med eksempler fra eget fakultet/institutt. Følgende punkter
ble nevnt:
 Generelt store forskjeller mellom forskjellige institutter, også innad på fakultet.
 Spesielt ved NTNU med mange eksterne stipendiater, SINTEF etc.
 Varierende praksis på pliktarbeid,

timelister kontra oppgaver, arbeidstype variere fra

institutt til institutt og er avhenginge av undervisningsbehov. Er det instituttet eller
stipendiatens ansvar at antall timer pliktarbeid blir oppfylt?
 Kan bruke resultatet fra undersøkelsen til å dokumenter påstander som f.eks. at mange føler
seg ensomme i arbeidet sitt.
 Forskjellig oppbakking fra forskjellige institutter når det gjelder å ta et utenlandsopphold.
 Varierende oppfølging av administrative rutiner på forskjellige fakulteter.
 Størrelsen på, og bruken av prosjektmidler er ofte som skaper mest skiller mellom
stipendiatene.
Innspillene som kom vil bli tatt med i foredraget på FFkurset.
2. Forslag til forbedringstiltak for stipendiater, med spesiell vekt på utenlandske
stipendiater
Undervisningsutvalget (UU) ved NTNU har i referat fra møte 8.09.2005 bedt DION om å
komme med konkrete forslag til tiltak som kan bedre situasjonen for utenlandske stipendiater
spesielt og tiltak som kan settes i gang for stipendiater generelt. Følgende punkter ble tatt
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opp og vil bli tatt med i et svarbrev til UU som vil bli fremlagt på neste styremøte i DION,
eller vi a epost hvis tiden blir knapp:
Kvotestipendiater
 Tilgang til driftsmidler for forskningsprosjektet.
 Dekning under arbeidsmiljøloven.
Utenlandske stipendiater
 Garantert plass på norskkurs i løpet av ett år. Norskkunnskaper er viktige for integrasjon i
arbeidsmiljøet og for trivselen utenom arbeidstid.
Generelt:
Påkrevd oppstartseminarer på fakultetsnivå med informasjon om diverse praktiske kurs,
akademisk skriving, informasjon om DION.
 Obligatoriske kursing av veileder
 PhDsamlinger /allmøter på instituttet 1 gang per halvår (for større institutt)
 Oppstartsperm fra Stipendiatene i Norge (SiN) + oppsstartsperm fra NTNU/fakultet
 En fadder/mentor ordning med andre enn veileder.
Neste møte
Leder fastsetter neste møte.
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