
 
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 1
 

Referat fra årsmøte i DION, 2. mai 2005 
 
 
Auditorium S6, Gløshaugen kl 14:00-15:30. 
 
Torun Melø var møteleder, supplert av Eirik Mo (referent). 
 
I tillegg tilstede fra styret: Kristin, Kurt, Andreas og Erwin. 
 
Innkalling, årsmelding og regnskap ble gjennomgått og godkjent uten innvendinger.  
 
Inge Hovd Gangås fra NTNU Technology Transfer Office (TTO) og selvstendig rådgiver 
Magnus Hakvåg fortalte litt om hvordan TTO fungerer, ga eksempler på idéer som hadde ført 
til bedriftsetableringer, og ga råd om hvordan en bør arbeide i forskning med tanke på 
rettigheter i framtiden. Et spesifikt råd var å føre journal (ikke elektronisk) hvor en 
dokumenterer oppdagelser og idéer, hvem som var opphavsperson, og får dette datert og 
signert av vitner.  
 
Forslag til saker for det nye DION-styret:  

• Forbedre samarbeidet mellom campusene Dragvoll og Gløshaugen. Spesielt bør 
møter legges til begynnelsen eller slutten av arbeidsdagen når en ønsker 
representasjon fra begge campusene. (Gjelder også møter i DION.) 

• Klarere retningslinjer for avvikling av disputas, både tidsfrister og selve 
gjennomføringen. Det ble sagt at nåværende regelverk bare er rådgivende, og at 
ordningene på enkelte fakulteter/institutter skaper problemer; spesielt når 
prøveforelesning eller disputas må holdes seint på ettermiddagen.  

• Det ble spurt etter tall på hvor mange avhandlinger som avvises. Noen hadde hørt 
rykter om at så mange som halvparten blir forkastet. Dessuten var det diskusjon om 
kulturforskjeller mellom miljøene Dragvoll og Gløshaugen på hva som skjer når en 
avhandling avvises.  

• Minstekrav til veiledning, spesielt i at hovedveileder setter av tid bør gjøres juridisk 
bindende i PhD-avtalen.  

• Fravær og permisjon ble diskutert, og det var ønske om klarere informasjon om 
hvilke rettigheter vi har og ikke har.  

• Kreve at midlertidig ansatte blir representert i utvalg sentralt, på fakultetsnivå og 
instituttnivå. Her er det for tilfeldig hvem som blir spurt – DION bør foreslå et system 
for utlysning av slike verv.  

• Videre bør det nye styret følge opp saker fra forrige styre. Kvotestipendiater, uttalelse 
til utdanningsutvalget om PhD-reformen og valgreglementet ble spesielt nevnt.  

 
Valg av nytt styre.  
 
Stian Antonsen (HF), Jan Øistein Haavig Bakke (NT) og Ola Edvin Vie (SVT) ble valgt inn i 
DIONs styre. Videre ble Vishwas Dindore (NT), Kristin Kaggerud (IVT), Silje Skogvold 
(NT), Erwin Meissner Schau (SINTEF/SVT) og Eirik Mo (IME) gjenvalgt.  
 
Pizza ble servert i Kjelhuset etter møtet. 
 


