
Referat fra styremøte i DION 11.03.2002

Tilstede:
Lise, Bård, Gelein, Barbara og Roar
Forfall:
Rolf Andrè, Margit, Snorre, Steinar, Åsa, Ingo

Saksliste

1. Orientering om stiftelsesmøte i Pi-net, Budapest, 8-10 mars 
Bård informerte om stiftelsesmøte i Pi-net, hvor 11 nasjoner var representert. DION, representert
ved Bård og Margit, var eneste representant fra Norge. DION er nå medlem av Pi-net. Pi-net vil
kunne  virke  som  et  kontaktforum  for  nasjonale  dr.kandidatorganisasjoner  ved  for  eksempel
samordning av saker som tas opp på EU-nivå. Sluttdokumentet fra møtet er ikke ferdig. Når dette
er ferdig vil Bård og Margit lage et mer utfyllende referat fra møtet. Margit vil dessuten orientere
om Budapest turen på Forskerforbundets kurs for stipendiater 12-13 mars.
På DION møtet ble det diskutert å ta kontakt med de andre dr.kandidatorganisasjonene i Norge for
eventuelt å danne en nasjonal paraplyorganisasjon som kunne være medlem i Pi-net i stedet for
DION.

2. Årsmøte i DION
Det ble foreslått å avholde årsmøte i DION i uke 15. DION vil forsøke å få OU-direktør Trond
Singsaas  til  å  gi  en  redegjørelse  om studentstatussaken  på  årsmøtet.  Det  forsøkes  også  å  få
Kathrine Skretting,  nestleder i  forskningsutvalget  i  Universitets og Høgskolerådet  (UHR), til  å
redegjøre for den nye evalueringen av norsk forskerutdanning. Lise vil ta kontakt med Singsaas,
og Barbara vil kontakte Skretting. Tidspunkt for årsmøte vil være avhengig av når det passer for
Singsaas og Skretting. Når møtetidspunkt er avgjort vil et passende møtelokale i Realfagsbygget
eller Elektro reserveres.

3. Evaluering av norsk forskerutdanning utført av NIFU.
Resultatene fra NIFU’s evaluering av norsk forskerutdanning er klare, med foreslåtte 
endringstiltak for å bedre utdanningen av doktorgradskandidater. Se 
http://www.forskningsradet.no/nyheter/notiser/melding.html/12564
Forslagene synes å være til vurdering i de ulike forskningsutvalgene ved NTNU, og må følges
videre opp av DION.  

4. Orientering fra møte med T.Singsaas 20/02.
Under møtet med T.Singsaas 20/02, hvor DION var representert ved Gelein, Lise og Snorre, ble
det klart at NTNU og SiT ville forsøke å skaffe oss studentstatusen tilbake. Hovedargumentene var
at  NTNU ikke  vil  kunne  klare  å  matche  SiTs  velferdstilbud,  og  at  en  eventuell  ordning  der
dr.gradskandidater blir betraktet som studenter når som helst kan bli stoppet av Velferdstinget og
derfor er en usikker løsning. 
Deltakelsen på DION møtet var for lav til å avklare hvilket standpunkt DION skal ta i  denne
saken. Dette er en så viktig sak at den bør tas opp på årsmøtet. Saken diskuteres videre på neste
DION styremøte.

5. Neste styremøte
Neste styremøte i DION vil bli holdt på ”Den Gode Nabo” onsdag 3 april, kl. 17.30. Mulighet for
middag fra kl. 17.00.

Trondheim  11.03.2002
Roar Sandøy
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