Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU

Møtereferat fra styremøte i DION.
Tid:

Torsdag 21. januar kl 10:00 – 12:00.

Sted:

Møterom 245, Sentralbygg II, 2. etg.

Tilstede:

Sverre Lundemo, Andreas Asheim, Yngvild Vindenes og Haaken A.
Moe.

Referent:

Yngvild Vindenes

Sak 01/10

Styremøte NTNU 3. desember, v/Haaken A. Moe.
Haaken gikk igjennom sakskartet for møtet og vektla følgende saker:
S-sak 6/10 Anskaffelser i NTNU
DION hadde ingen kommentar til saken.
S-sak 7/10 Rapport og planer 2009
DION hadde ingen kommentar til saken.
O-sak 1/10 Orientering om tildelingsbrev fra KD for 2010
Saken tas til etterretning.
O-sak 210 Handlingsplan for EU-forskning 2010
Saken tas til etterretning.

Sak 02/10

Utnevnelse av ny nestleder i DION
Ola E. Vie går av som nestleder pga ny stilling. Yngve Sommervoll ble
utnevnt til ny nestleder i DION.

Sak 03/10

Forslag til tema for møte med prorektor i februar
Sverre og Yngvild skal ha et møte med prorektor 22. februar, for å diskutere
saker som er viktige for DION. Flere saker som angår midlertidig ansatte ved
NTNU ble nevnt. Det skal også være et styremøte til før møtet med
prorektor, hvor eventuelt nye saker kan diskuteres. Forslag til tema kan også
sendes til post@dion.ntnu.no.

Sak 04/10

Planlegging av årsmøte 24. mars
Årsmøtet i DION skal holdes onsdag 24. mars. Det skal da også holdes valg
av nytt styre. Mulige alternativer til foredrag på årsmøtet ble diskutert, bl.a.
informasjon om den nye ph.d.-forskriften og informasjon om plikter og
rettigheter for stipendiater.

Sak 05/10

Eventuelt.
- Andreas og Yngvild skal arbeide med et nytt flygeblad for DION.
- Det skal være årsmøte i Eurodoc i Østerrike i mars.
- Som følge av et eksternt innspill var det en kort diskusjon om
utdanningsdelen for ph.d.-kandidater ved NTNU. I dag er emnekravet til
ph.d.-kandidater 30 sp, hvorav 22,5 sp må være på doktorgradsnivå og
studieplanfestet. DION mener dette bidrar til å skape en likhet mellom
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kandidatene, og at 30 sp generelt ikke bør være noen stor belastning over
3 år. En heller bør heller fokusere på kurstilbudet (innhold, kvalitet og
bredde) enn å endre på kravet til antall studiepoeng.
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