
 
Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU 
 

Postadresse: DION E-mail: post@dion.ntnu.no  
 Pb. 18, Høyskoleringen 1 Internett: http://www.dion.ntnu.no/  
 N - 7491 Trondheim   Side 1 av 2
 

Referat styremøte den 9/3-04 
 
Tilstede: Andreas, Eirik, Torun, Tonje, Steinar, Kurt 
Referent: Steinar 
 

Sak 1 – Utkast til retningslinjer for nyskaping ved NTNU 
 
Det er blitt utarbeidet et utkast til retningslinjer for nyskaping ved NTNU. Det var på forhånd 
utarbeidet et utkast til høringsnotat. Vi gikk igjennom notatet, og forslag til endringer ble 
diskutert. Steinar legger inn endringene og sender ut til styret før det sendes til Tranås. 
 

Sak 2 – Utfyllende retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved NTNU 
 
DION gikk igjennom utkastet, og kom opp med momenter vi ønsker å ha med i 
høringsnotatet. Andreas fører høringsnotatet og sender det ut for gjennomlesing til styret. 
 

Sak 3 – Høring ang. kriterier for generell godkjenning av utenlandsk doktorgrad 
som generelt jevngod med en norsk PhD-grad 
 
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har utarbeidet et forslag til kriterier for 
generell godkjenning av utenlandsk doktorgrad som generelt jevngod med en norsk PhD-
grad. Kriteriene var sendt ut på høring. 
 
DION hadde ingen innvendinger. Kurt videreformidler det til SiN. 
 

Sak 4 – Spørreundersøkelse (status) 
 
Arbeidet med undersøkelsen er i rute. Vi avventer melding fra orakeltjenesten om detaljene 
omkring utsendelse av lanseringsmail. Eirik følger opp dette.  
 
Lansering ble på møtet satt til 26/3-04. I ettertid har det vist seg at det er mulig med en 
tidligere lansering. Vi forsøker å lansert undersøkelsen så snart som mulig. 
 

Sak 5 – Årsmøtet 
 
Dato for årsmøtet ble satt til 5/5-04 kl. 14.00. Eirik sjekker og reserverer rom (Kjelhuset). 
 
Saker: 
 
Årsrapport 
Spørreundersøkelse 
Valg 
Pizza 
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Blesting: 
 
Hjemmeside (Eirik), nyhetsbrev (Tonje), Innsida, universitetsavisa (Steinar), flyer (Torun), 
Under Dusken (Steinar). 
 
Kurt koordinerer utlevering av flyers på Gløshaugen, mens Tonje (eller Ingunn) koordinerer 
utlevering på Dragvoll. 
 

Sak 6 – Referat fra styremøte i SiN 
 
SiN hadde den 28/2-04 sitt første styremøte. SiN ønsker å opprette arbeidsgrupper bestående 
av SiN-medlemmer og medlemmer fra de ulike lokale organisasjonene. De ulike gruppene 
skal ha fokus på: 
 
Lønns- og arbeidsvilkår 
Videre karrieremuligheter for stipendiater 
Spørreundersøkelse 
Likestilling 
 
De ønsker videre å utarbeide en velkomstperm til stipendiater som de ønsker at de ulike 
instituttene ved landets universiteter skal sende ut til nyansatte stipendiater. 
 
Fremover vil de arbeide for å styrke samarbeidet mellom SiN og FF; Tekna, NIFU, UHR osv. 
 
Se for øvrig deres eget referat fra møtet på deres hjemmesider http://www.stipendiat.no. 
 
SiN deltar med to representanter på Eurodocmøtet den 18. til 21. mars 2004 i Athen 
 
SiN fikk avslag på sin søknad om økonomiske tilskudd, men har sendt inn en ny revidert 
søknad der omsøkt støttebeløp er redusert. 
 

Sak 7 – Møte med FF 
 
FF har tatt initiativ til et møte med DION for å få vite hva vi mener de bør jobbe med på 
vegne av stipendiatene. Møtet er berammet til 18/3-04. Andreas, Torun og Steinar blir med 
fra DION. DION vil vektlegge stipendiatenes økonomiske vilkår (dagpenger, sluttstipend, 
skrivestipend, lønn etc.) 
 

Sak 8 – Neste møte 
Noe dato ble ikke satt, men som alltid ☺ har vi møter ca. en gang pr. måned. Dvs. neste møte 
blir uken etter påske; med forbehold om at enkeltsaker kan fremtvinge et tidligere møte. 
Innkalling kommer.  


