Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU

Møtereferat fra styremøte i DION.

Tid:

Onsdag 8. oktober kl 10:00 – 11:30.

Sted:

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

Tilstede:

Ragnhild Berge, Andreas Asheim, Sverre Lundemo, Angela De
Lèebèeck, Jan Frode Hatlen og Lise L. Randeberg.

Referent:

Kari Fürst.

Referat fra:

Prosjektet om forskerrekruttering og PhD utdanningen ved NTNU,
v/JanFrode Hatlen.
Internasjonalisering av forskerutdanningen, mobilitet, v/Angela dè
Lèebèeck.
Tverrfaglighet i tilknytning til PhD utdanningen, v/Lise L Randeberg.

Sak 30/08

Styremøte NTNU 09.10.08, v/Lise L. Randeberg.
Lise L. Randeberg (Styret NTNU), gikk i gjennom de sakene som kunne ha
interesse for DION.
S-sak 66/08 Aksjefullmakten.
Lise redegjorde for bakgrunnen til saken og innholdet i saksdokumentet.
DION hadde ingen kommentarer til saken.
S-sak 67/08 Rapportering 2. tertial 2008 NTNU.
Ved gjennomgang av saksdokumentene ble det lagt mest vekt på strategidelen
om forskning. Det ble en kort diskusjon rundt publikasjonspoeng. DION
mener det er uheldig at det ikke også gis poeng for publikasjoner i aviser og
andre former for allmenn formidling. DION mener det er viktig at den
vitenskapelig forskning også kommer ut til et bredere lag av befolkningen.
Videre i saken mener DION at de vitenskapelige som ikke publiserer må
stimuleres til dette, da i form av gullerot og ikke pisk.
Under strategidelen om organisasjon og ledelse, ble det raskt gått igjennom
situasjonen rundt andelen av kvinner i vitenskapelige stillinger.
Til slutt ble den økonomiske siden i saken belyst.
S-sak 68/08 Studieprogramporteføljen 2009/2010.
Saken er ikke så interessant for DION. Det ble imidlertid påpekt forholdet
rundt at flere masterprogram nå ser ut til å bli gjort om til 2 årig
internasjonale masterprogram.
O-sak 19/08 Status HMS ved NTNU pr. 30.08.2008.
I forbindelse med denne saken ønsket Lise at DION tok opp forholdet rundt
forsikring til PhD-kandidater som er blitt forsinket. DION tar saken opp med
ledelsen for å få klarhet i hvordan dette forholder seg.
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Sak 31/08

Eventuelt.
• Sverre Lundemo reiser for DION på konferansen Young researchers in
Europe, arrangert av Frankrikes presidentskap i EU.
• Jan Frode Hatlen reiser til Oslo på et seminar i Forskerforbundet 22. – 23.
oktober.
• På bakgrunn av alle spørsmål som kommer inn til DION, spesielt på epost, la Ragnhild Berge fram et forslag om en ”ombudsmann” for
stipendiatene. Hun mener at mange av spørsmålene er av en slik art at
DION ikke har den nødvendige kompetanse til å besvare disse på en
forsvarlig måte. DION vil ta saken opp som egen sak.

Jan Frode Hatlen/s/
Leder DION
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