
Referat møte i DION 20. november 2002 
 
Tilstede: Lise, Åsa, Ingo, Steinar og Margit 
Ikke tilstede: Tonje, Barbara, Rolf Andre og Kaare 
 

Runde rundt bordet. 

Lise:  
Deltatt i NTNU møte om evaluering av forskerutdannelse, representerte IME (ikke 
DION) 
Deltatt i åpning av mentorprosjektet.  
Overlevert DION og SiN høringsuttalelser om evaluering av forskerutdanningen til 
Kolbjørn Hagen, leder i Forskerforbundet.  
 
Margit:  
Deltatt i møte ved NTNU om evaluering av forskerutdannelsen 
Søkt om 27.000 til DION for 2003 – hos studieavdelingen 
Vært i møte med Bjørn Haugstad i UFD – som representant for SiN. Dep. Avviser våre 
hint fra tidlig i høst om politisk press for å rette opp justeringsoppgjøret.  
Planlegger stiftelsesmøtet/årsmøtet for SiN 
 
 
Steinar: 
Har laget et utkast til ny struktur på hjemmesida, samt til ny logo. 
 
Ingo:  
Deltatt på møte på NTNU om høringsuttalelse om Evaluering av forskerutdannelsen 
 
 

Ny studieforskrift - høringsuttalelse 

DION har mottatt høringsbrev fra NTNU om my studieforskift. Høringsfrist 15. 
desember. Punkter som vi merket oss var; rettigheter knyttet til studieprogram som blir 
endret mens studenten er i permisjon (rett til å gå opp etter gammel ordning), redusering 
av studiepoeng når to fag er overlappende (hvem skal avgjøre, hvordan), bruk av ekstern 
sensor (kun en sensor totalt?).  
 
 
Margit hører med fr. Snekvik i administrasjonen som har sendt ut brevet om det er visse 
punkter de ønsker at DION skal fokusere på 
 
Åsa deltar på orienteringsmøte/spørretime mandag 2. desember 
 



Ingo skriver ferdig høringsuttalelsen for DION før 15. desember 
 

Eventuelt 

Lise har fått en sak på IME om ny doktorgradsstruktur. Skal DION uttale seg også? Lise 
sjekker med rette vedkommende om hvorvidt DION er glemt i høringsrunden, og ber 
innstendig om at vi får uttale oss.  
 
Lise har via mentorprosjektgruppa hørt at det er et fond sentralt ved NTNU hvor det er 
blitt brukt midler for permisjoner til stipendiater. Lise sjekker om dette er penger som kan 
brukes til stipendiater som ønsker forlengelse av kontrakt i forbindelse med permisjoner 
for eksempel. 
 


