Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU

Møtereferat DION møte 6/02 2006, Møterom i 13. etg. i Sentralbygg
I, Gløshaugen
Til stede: Silje Skogvold, Ola Edvin Vie, Kristin Kaggerud, Eirik Mo, Per Anders Eidem
Sak 1: Samarbeid med HMS-seksjonen
Kirsti Godal Underbakke fra HMS-seksjonen kom og fortalte om arbeidsoppgavene
til seksjonen og planen om et eget kurs for stipendiater. Kurset er ment som et
forebyggende tiltak i forhold til skader og plager hvor stipendiater er overrepresentert.
Styret gav mange, og til dels relevante, innspill om fokuset på kurset og situasjonen
for stipendiater. Det er et mål at det blir en egen del om helse i oppstartsseminaret for
alle stipendiater ved NTNU. HMS-seksjonen arbeider i først rekke med et eget første
kurs i samarbeid med HF-fakultet. DION ønsker å bli oppdatert etter hvert, og luftet
også tanken om å invitere HMS-seksjonen til årsmøtet i DION.
Eirik følger opp kontakten ved å gi Underbakke data fra spørreundersøkelsen DION
gjorde i 2004.
Sak 2: Referat fra Ledersamlingen på Røros
Kristin og Ola Edvin refererte fra ledersamlingen om både strategiarbeidet og arbeidet
med eventuell samlokalisering. DION ønsker å delta i høringene til begge disse
sakene, og Silje har sagt hun skal undersøke hvordan også DION kan bli med
høringene. I forhold til samlokalisering ønsker ikke DION å ta stilling til en- eller tocampusløsning, men heller å bemerke hva som vil være viktig for stipendiater i
forhold til utforming av campuser.
Sak 3: Årsmøte i SiN
Silje og Erwin reiser på årsmøtet for DION.
Liten interesse for å dra nedover, kanskje først og fremst på grunn av dårlig program.
Det var heller ingen som ønsket å stille til styret i SiN. DION mener at SiN bør
finansiere seg selv, å arbeide aktivt med dette i arbeidsåret. Det er også et spørsmål
om SiN bør utvikles i større grad som et lederforum enn en egen organisasjon.
Vi ønsker for øvrig Silje lykke til og god tur.
Sak 4: 10-års jubileum
Det ble vedtatt en kostnadsramme på maks. 1000 kroner.
Feiringen blir lagt opp som en kake- og pølsefest.
Kristin er praktisk ansvarlig, mens Eirik sender ut invitasjoner og prøver å oppspore
gamle DION-medlemmer.
Sak 5: Høring om veiledning om bedømmelse av doktorgrader
Silje sender høringen og sjekker opp om inhabilitet er nevnt i forskriften, eller om
denne forsvinner helt med forslaget til endring av dagens veiledning.
Sak 6: Tekst om PhD i matergradskatalogen
Kristin tar på seg å skrive et nytt utkast.
Sak 7: Karakterkrav til opptak og underveis PhD
Per Anders legger frem saken på neste møte.
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Sak 8: Seminar for mid. ansatte
Så langt tyder signalene på at DION får innvilget penger til et slikt seminar.
Tidspunktet for seminaret legge til april, men etter påskefeiringen.
Bursdagsfesten kan brukes til å få innspill og blæste for seminaret.
Komiteen for utarbeidelse av seminaret ble Ola Edvin og Per Anders og de håper å få
med noen fra IME som sitter i fakultets- eller instituttråd.
Sak 9: Post / Epost
Innkomne epost ble for så vidt behandlet under andre saker i møtet. DION har ingen
ytterligere kommentarer til oppslag i Adressa. Ellers så skjer det tydeligvis en del
merkelig ting rundt omkring på NTNU, for eksempel i forhold til kursoppmelding og
semesteravgift.
Sak 10: Eventuelt
Eirik skal sjekke opp hva som skjer i forhold til valg til styret ved NTNU.
Eirik skriver nyhetsbrev som sendes ut før neste møte. Innspill mottas med takk.
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