Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU

REFERAT FRA ÅRSMØTE I DION
Mandag 21. april kl 12:30
i
Aud. H2, Hovedbygget på Gløshaugen.

Tilstede:

Ca 30 personer.

Møteleder:

Styremedlem i DION, Ola Edvin Vie

Referent:

Kari Fürst.

1. Velkommen, Ola Edvin Vie la fram programmet for møtet og fortalte litt om
hva DION er og hva de har jobbet med det siste året.
2. Etikk for stipendiatene i forskningsarbeidet v/f.am May Thorseth.
May Thorseth innledet med å fortelle om bakgrunnen for arbeidet og den
jobben som NTNU har gjort på dette feltet. Videre fortalte hun om
Etikkportalen som det nå jobbes med. I sitt foredrag berørte hun punkter som:
- Skjæringspunktet mellom etikk og moral.
- Skrevne og uskrevne regler for etikk i forskningen.
- Forholdet mellom veileder og stipendiat.
- Redelighet i MNT-forskningen, vedtak i nasjonalt møte i realfag
11.06.2006.
- Vancouver reglene og Helsinki deklarasjonen.
- Spørsmål rundt medforfatter problematikken.
- Problemer rundt pliktarbeidet, uklare forhold.
- Vridning av prosjekt og kontraktsbrudd med finanskilde.
I sitt foredrag la Thorseth vekt på å gi gode eksempler på ulike problem
situasjoner. Samtidig oppfordret hun stipendiatene til å ta kontakt med henne
eller DION dersom de hadde andre eksempler på problemer som kunne oppstå.
Det var åpent for spørsmål underveis i foredraget.
Valg av nytt styre til DION. Ola Edvin Vie innledet med å redegjøre for
arbeidsmengde og arbeidsmåte for styremedlemmer i DION. I tillegg ble det gitt
informasjon om den solide økonomiske situasjonen i DION. Følgende stipendiater ble
valgt ved akklamasjon: Nélia Castro, Andreas Asheim, Jan Frode Hatlen, Angela De
Leebeeck, Sverre Lundemo og Bente Kirkhaug. Hanne Kvitsand ble gjenvalgt.
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3. PhD-kandidatenes plikter og rettigheter v/Jan Øystein H. Bakke.
Bakke gikk gjennom følgende punkter:
- Forskrifter for midlertidige ansettelser.
- Ulike lover som kan komme til anvendelse, som Tjenestemannsloven
og Arbeidsmiljøloven.
- Forskrifter for graden PhD ved NTNU.
- Arbeidsavtalen.
- PhD-kontrakten.
- Lønnskrav og forhandlinger.
- Pliktarbeid og hva som inngår her.
Videre snakket han om permisjoner og forlengelse. Poengterte viktigheten av å
gi fortløpende beskjed om sykefravær. Det var åpent for spørsmål underveis i
foredraget.
4. Presentasjon av kandidatene til NTNUsitt styre. Dessverre var Trude Flo
og Jogeir Myklebust forhindret fra å komme. Lise L. Ramberg og Lars-Erik
Owe presenterte seg og svarte på spørsmål
Årsmøte ble avsluttet 15:15. Det ble i etterkant servert pizza i Elektrobygget
for deltakerne på møtet.
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