Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU
Referat fra styremøte i DION 19. januar 2006
Tid: 14.15-15.30
Sted: Realfagskantina
Tilstede: Kristin Kaggerud, Terje Wahl, Latha Nrugham og Silje Skogvold
Referent: Silje Skogvold
Saksliste:
1. Gjennomgang av sakene til neste NTNU-styremøte.
Terje informerte om hvilke saker som skal opp på neste styremøte for NTNU-styret. Det ble
blant annet nevnte en sak om regulering av opptaket av studenter ved NTNU, og forslag til
endringer i studieforskriften om studierett.
Styremøtet skal denne gangen holdes på Røros i forbindelse med lederseminaret for NTNU.
Terje og Kristin skal delta som styremedlem og vara i styret. DION ble også invitert i år, og
Ola Edvin Vie skal delta for oss.
Terje informerte også om at på initiativ fra Dekan på IME-fakultetet har en stipendiat blitt
valgt inn i ledergruppen. Alle stipendiatene i fakultetets seks instituttråd ble invitert til en
samling, og en av disse ble så valgt som representant til ledergruppen, pluss én vara.
DION bør undersøke om dette er noe man kan få til på flere fakultet? Vi ble enige om i første
omgang å undersøke hvem som allerede er representert i ledergruppene, og deretter se om det
er mulig (og ønskelig) å få inn en representant fra stipendiatene der.
2. Høring: Veiledning om bedømmelse av doktorgrader
Vi har mottatt forslag til justeringer av veiledning om bedømmelse av doktorgrader. Fristen
for tilbakemeldinger er 8. februar 2006. Kristin skriver et forslag til uttalelse fra DION og
sender det på e-post til resten av styret.
3. Karakterkrav
Per Anders har forfattet et brev til rektor angående karakterkrav for opptak til doktorgrad ved
NTNU. Det ble på forrige DION-møte diskutert om karakterkravet for doktorgrad bør være B,
som det er i dag, eller om det bør justeres til C. Bakgrunnen for diskusjonen er Nasjonalt Råd
for teknologisk utdanning sin justering av karaktergrensene, hvor kravene til B er skjerpet og
C har blitt utvidet.
På grunn av at ingen av styremedlemmene som var på møtet i dag deltok i diskusjonen på
forrige møte ble det vanskelig å vurdere denne saken. Det kom frem en del spørsmål som vi
synes det er viktig å få besvart før vi går videre med saken. Blant annet ble det stilt spørsmål
til om dette er noe som skal gjøres for enkelte studieretninger, eller for hele universitetet. Det
var også delte meninger om karakterkravet i det hele tatt bør senkes, og hvem et slikt brev bør
sendes til. Denne saken ble derfor utsatt til neste møte.
4. Seminar for midlertidig ansatte i styrer og verv
Status nå: Vi har fått oversikt over midlertidig ansatte i styrer og utvalg på alle fakultetene og
instituttene. Terje har også laget en oversikt over sentrale utvalg som vi kan bruke for å få
oversikt over hvor midlertidige ansatte er representert, eventuelt burde vært representert. Vi
ble enige om også å inviterer midlertidig ansatte som er representanter i fagforeningene ved
NTNU til seminaret. Vi har sendt søknad om midler til NTNU sentralt, men har ikke fått svar
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på denne. Ønsket tidspunkt for seminaret ble på forrige møte satt til mars, men vi bestemte
oss for å la saken ligge til vi får svar på søknad om midler.
5. Årsmøte DION
Tidspunkt for DION årsmøtet ble bestemt til første uka i mai (uke 18). Det er enda en stund
til, men vi bør begynne å tenke på tema til årsmøtet allerede nå. De forslagene som kom opp
på møtet i dag var ”forskning og etikk” og arbeidsmiljø. Begge tema bør være interessante for
stipendiater fra alle fagområder. Et annet tema kan også være HMS, skader og stress i
arbeidssituasjonen, se eventuelt.
6. 10-års jubileum
Eirik har tidligere nevnt at DION har 10-års jubileum i år og samtidig foreslått at vi burde
markere dette på en eller annen måte. DION ble stiftet 29.februar 1996. Et forslag er å
invitere gamle styremedlemmer i DION og feire med boller og brus. Silje sender ut e-post for
å høre om det er noen som føler seg kallet til å arrangere jubileet, og sjekke litt rundt tidligere
styremedlemmer. Vi bør også få laget en liten presentasjon om hva DION har gjort i disse 10
årene som kan presenteres på årsmøtet.
7. Oppstartsseminar for stipendiater (UU)
Utdanningsutvalget (UU) vedtok på forrige møte å anbefale Rektor å sette ned ei
arbeidsgruppe som skal se på hvordan et oppstartseminar for stipendiater kan organiseres, der
fakultetene og DION er representert. Vi utsatte valg av representant til neste møte på grunn av
at flere av de som ikke var tilstede kan være interessert i å sitte i denne arbeidsgruppen.
8. SiN Årsmøte
SiN årsmøtet (og seminar) avholdes 10.-12. februar på Handelshøyskolen BI i Oslo.
Seminaret skal omhandle modeller for høyere utdanning og deres innvirkning på stipendiaters
hverdag. DION har to stemmer, og kan dermed stille med to representanter på møtet. Det ble
bestemt at Silje skal delta på årsmøtet, og at Kristin muligens kan delta hvis ingen andre kan.
Silje sender ut e-post til resten av styret og spør om det er noen andre som ønsker å delta.
SiN oppfordrer lokalorganisasjonene til å komme med forslag til saker som skal tas opp på
årsmøtet samt forberede bidrag til SiNs arbeidsprogram.
En sak som ble foreslått til årsmøtet var evaluering av årsavgift-ordningen. Denne skulle i
utgangspunktet bare gjelde for et år, og den må derfor tas opp igjen på årsmøtet. En annen sak
som ble foreslått som diskusjonssak var karakternivå for doktorgrader. Et viktig spørsmål er
om karakterkravet bør være likt for alle stipendiater i Norge eller ikke.
Silje sender svar til SiN med påmelding til årsmøtet, og forslag til saker.
9. Post
Ingen post.
10. Eventuelt
Silje informerte om at hun har blitt kontaktet av Kirsti Godal Undebakke, spesialsykepleier
ved HMS-seksjonen. HMS-seksjonen har sett en overhyppighet av diverse sykdommer/plager
(spesielt musearm og stress) blant stipendiater, og har tatt kontakt for å drøfte et eventuelt
opplegg med formål å forebygge slike plager. De ønsker innspill fra oss for å lage et opplegg
som er spesielt tilpasset stipendiater. De var også interessert i et eventuelt oppstartseminar for
stipendiater og ytret ønske om at et opplegg for helse også kunne inngå som en del av et slikt
seminar. Avtalen med Kirsti er at de blir invitert til neste DION-møte, og at vi da diskuterer
hva vi kan bidra med og hvordan et slikt opplegg best mulig kan utformes.
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I følge møteplanen skulle neste møte være 20. februar, men på grunn SiN årsmøte og mange
aktuelle saker ble det bestemt at vi bør ha et møte før det. Neste møte blir derfor 6. februar kl
14.15.
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