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Møtereferat fra styremøte i DION. 
 
Tid:  Onsdag 16. september kl 13:00 – 15:00  
 
Sted:  Møterom 245, Sentralbygg II, 2. etg. 
 
Tilstede: Sverre Lundemo, Yngvild Vindenes, Yngve Sommervold, Andreas 

Asheim, Ola-Edvin Vie, Haaken Moe og Lise Randeberg. 
 
Referent: Kari Fürst 
 
 
Sak  26/09 Orientering fra møte med prorektor, Kari Melby og DION.  

Sverre informerte fra møte 15. september med Prorektor for forskning, Kari 
Melby, Ragnhild Lofthus og DION. Av saker som ble drøftet kan nevnes: 
- Saksgangen i ph.d-prosjektet. 
- Tilsettingsforhold og behandling av ph.d-kandidater er svært forskjellig 

dersom det er en NTNU-grad eller eksternt tilsatt. 
- Lønnsmidler til en fast 20% sekretærstilling. 
- DIONs deltakelse på Dekanmøtene. 
Det er ønskelig å prøve å få til en ordning med faste møter mellom prorektor 
og DION, f.eks et møte annen hver måned. 

.   
 
Sak  27/08 Situasjonen til ph.d.-kanditater på kvotestipend ved NTNU, diskusjon. 

Yngvild tok opp forholdene rundt de utenlandske kvotestudentene som 
kommer til NTNU for ph.d.-utdanning. Det er også mulig for norske og 
utenlandske kandidater å bli tatt opp til ph.d.-studiet med andre 
finansieringskilder, inkludert egne midler. Minstekravet fra UDI for 
oppholdstillatelse i Norge er 85000 kr, dette er beløpet mange utenlandske 
ph.d-kandidater har. Mange kommer med familie og er ikke klar over 
levekostnadene i Norge. Kvotestudentene har status som studenter. Samtidig 
har mange utenlandske ph.d.-kandidater ikke de samme fordelene som norske 
studenter da de ikke lenger har status som studenter.  
Er dette sosial dumping eller u-hjelp? 
DION diskuterte saken og vil jobbe videre med den. 

 
  
Sak  28/08 Nytt fra SiN og Eurodoc. 

 Sverre orienterte: 
- SiN har styremøte i Oslo 14. oktober. 
- SiN er invitert på seminar med NOKUT og U&H-sektoren. SiN skal 

holde innlegg om Veiledning som kritisk faktor. 
- NOKUT – høring. Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere 

utdanning. 
- Kunnskap og dannelse, Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere 

utdanning. 
- Eurodoc har hatt en spørreundersøkelse om stipendiatenes forhold i 

Europa. Det vil bli holdt en konferanse i Bonn 27. – 28. november i 
forbindelse med undersøkelsen. 
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- ESU (European Student Union) har opprettet en arbeidsgruppe som skal 
se på doktorgradsutdanning. Eurodoc skal komme med innspill til 
arbeidsgruppen i tillegg til at en skal prøve å få i gang et tettere samarbeid 
meld ESU.. 

 
  
Sak  29/08 Eventuelt. 

- Notat fra NTNU om samarbeid om ph.d-utdanningen mellom 
gradsgivende og ikkegradsgivende institusjon, anbefaling fra UHR. 

- DION planlegger er nettverksmøte med de tillitsvalgte for midlertidig 
ansatte ved fakultetene. Foreløpig dato mandag 7. desember. 

 
 
 

Sverre Lundemo/s/ 
leder DION     Kari Fürst/s/ 

        Referent 
   
 


