Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU

Referat fra styremøte i DION 20. februar 2006
Tid: 14.15-16.00
Sted: Realfagsbygget
Tilstede: Eirik Mo, Per Anders Eidem, Erwin Meissner Skau og Silje Skogvold
Referent: Silje Skogvold
Saksliste:
1. Gjennomgang av sakene til neste NTNU-styremøte.
Terje har dessverre blitt syk og kunne derfor ikke komme. Han sender e-post hvis det er noen
relevante saker som skal tas opp på møtet.
2. Referat fra SiN seminar og årsmøte
Erwin, supplert av Silje, refererte de viktigste sakene fra SiN årsmøtet. Viser til SiNs årsmøtereferat for mer info.
3. 10-års jubileum
10-årsjubileet skal feires 1.mars kl 18.00. Eirik har sendt ut invitasjon til en del gamle
styremedlemmer, midlertidig ansatte i råd og utvalg og selvfølgelig DION-styret. Det er nå 13
påmeldte. Vi ble enige om å sende invitasjonen til nyhetsbrev-lista også.
Arrangementskomiteen (Eirik, Kristin og Latha) har kontroll på det meste, men ønsker hjelp
til kakebaking, handling og forberedelser på selve dagen. Latha, Eirik, Per Anders og Silje
kan alle bake kake. Vi ser det an i neste uke hvor mange vi trenger. Silje kan hjelpe til med
kjøring hvis noen trenger det, og møter et par timer før festen starter sammen med Eirik og
Kristin for å fikse rommet.
Det er lite kopper og fat på møterommet, men vi handler inn plastkopper, fat og bestikk. Vi
ønsker å holde det veldig enkelt og vil derfor ikke forberede noe underholdning.

4. Seminar for midlertidig ansatte i styrer og verv
Vi ønsker å benytte bursdagsfesten til å snakke litt med midlertidig ansatte om sitter i styrer
og verv, blant annet for å høre om det er tema som de ønsker tatt opp på seminaret. Vi
avventer derfor videre planlegging til etter bursdagsfesten.
5. Karakterkrav
Vi diskuterte en del rundt karakterkravet for opptak til doktorgrad og for opplæringsdelen.
Kravet er nå karakteren B både for inntak og for opplæringsdelen. 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 innskjerpingen av B og
utvidelsen av C kan B virke som et for strengt krav. Vi mener imidlertid at å legge krave ned
på C ikke er ønskelig. Denne saken ble diskutert på forrige møte i Undervisningsutvalget ved
NTNU (se referat fra UU 2.februar 2006), og de foreslår her en alternativ ordning hvor man
benytter gjennomsnitt av poeng og derfor får et krav som ligger mellom B og C.
Per Anders vil skrive et nytt utkast til brev fra DION hvor synspunktene fra dagens møte
kommer frem.
6. Post
Ingen post.
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10. Eventuelt
• Det ble ytret ønske om at diskusjonen ”DION-veien videre” tas opp igjen. Før jul
diskuterte vi en del rundt organiseringen av DION, og hva vi ønsker DION skal bli i
fremtiden. Det ble blant annet laget en ”SWOT”-analyse som ble sendt til Julie
Feilberg. I ble enige om å ta denne diskusjonen opp igjen på et møte ganske snart,
men det bør planlegges en del på forhånd og helst lages et dokument med viktige
punkter og spørsmål som holder diskusjonen på rett kjør.
• Det kom også spørsmål om NTNU bør ha et doktorgradsutvalg. NTNU hadde et slikt
utvalg tidligere, men det ble lagt ned i forbindelse med overgangen til Ph.D. (?) I dag
har undervisningsutvalget overtatt noen av oppgavene til doktorgradsutvalget.
• Eirik har fått et brev fra valgsekretariatet om praktiske forberedelser av styrevalget i
år, med ønsker om tilbakemelding fra DION. Vi har ikke spesielle kommentarer til
den oppsatte skissen, men ønsker å støtte studentenes ønske om å avholde valget før
eksamensperioden. Vi diskuterte litt rundt muligheten å kombinere info om valget og
vårt årsmøte, men ble enige om å se mer på det senere. Det er uansett ikke noe
problem å flytte årsmøtet slik at det passer.
• Eirik informerte om at han har laget et system for å legge ut og lese epostspørsmål og
-svar på nettsiden vår. Innlegging av spørsmål og svar skjer gjennom de interne
sidene våre, mens alle kan søke i disse dataene. Vi håper at mange får nytte av det.

I følge møteplanen skal neste møte være 10. mars, men vi møtes uansett alle på
bursdagsfesten 1. mars.
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