Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU

Møtereferat fra styremøte i DION.
Tid:

Tirsdag 25. mars 2008 kl 10:00.

Sted:

Møterom 245, Sentralbygg 2, 2. etg. Gløshaugen.

Tilstede:

Per Anders Eidem, Ragnhild Berge, Ola Edvin Vie, Ann Juberg, Hanne
Kvitsand og Lise L. Randeberg

Referent:

Kari Fürst

Sak 06/08
Styremøte NTNU 27. mars 2008.
Styrerepresentant Lise L. Randeberg gikk igjennom sakene som kommer opp på møtet. Hun
startet med å utdype referatet fra forrige styremøte og sak 7/08 Revidert veiledning om
bedømmelse av doktorgrader. Her var det noen mindre korrigeringer i fra hva som ble
diskutert på forrige DION-møte. Videre gikk hun i gjennom følgende saker:
S-sak 14/08 HMS rapport 2007. Lise satte søkelyset på en del spørsmål som hun
mente ble lite belyst i rapporten. Hun fikk støtte på dette og tar spørsmålene opp på
møtet.
S-sak 15/08 Politikk for forvaltning av immaterielle eiendom (IP) – felles
nasjonale retningslinjer. Lise gikk igjennom forslaget og DION diskuterte ulike
sider ved dette. DION er usikker på effekten av bestemmelsene og hvordan disse vil
slå ut. DION ønsker å gjøre oppmerksom på at DIONs representant i arbeidsgruppa,
Per Anders Eidem, trakk seg tidlig i prosessen.
.
Sak 07/08
DION sitt årsmøte.
DION vil holde sitt årsmøte mandag 21. april. Møtet holdes etter lunsj og ut dagen. Det er
avklart at Jan Øystein vil komme og holde sitt foredrag om plikter og rettigheter i PhDgraden.Videre program ble diskutert og det vil bl.a. bli presentasjon av kandidater til
Styrevalget og valg av medlemmer til styret i DION.
Sak 08/08
Eventuelt.
• Kandidater til Styret. Det ble besluttet å foreslå gjenvalg av Lise.
• Det blir på HF fakultetet gitt 1 måned forlengelse på PhD graden når det gies
permisjoner på 6 måneder eller mer. DION fant dette interessant og vil ta det opp som
sak på neste møte.
• Internasjonale PhD-kandidater. Hvordan tar NTNU vare på disse og hvordan kan
DION eventuelt bidra til en bedre intrigering? Dette spørsmålet tas opp som egen sak
på et senere møte.

Ole Edvin Vie/s/
møteleder
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