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Referanse 

 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon  

Sem Sælands vei 6/8 E-post: Kjemiblokk III/IV + 47 73 59 33 20  

7491 Trondheim postmottak@biotech.ntnu.no Sem Sælands vei 6/8 Telefaks  

 http://www.biotech.ntnu.no 7034 Trondheim + 47 73 59 12 83 Tlf: + 47  
 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

Møtereferat 

Til stede: Kjetil Rasmussen, , Per Bruheim, Kurt I. Draget, Sergey Zotchev, Kjell M. Vårum, Alex
Dykyy, Jostein Malmo, Martin Gimmestad, Bjørn E. Christensen, Turid Rustad, 
Ragnhild Vestrum , ref. Cecilie Skagfjord 

  

Gjelder: Faglærermøte  

Møtetid: 21.06.11 kl. 09.00 Møtested: K3-039 

Referat fra faglærermøte 21.06.11 

 

O-saker 

 

HMS – Oppsummering etter intern inspeksjon. 

Det gjenstår opplæring av personell/besøkende ang. riktig verneutstyr, merking av kjemikalier og at 
romansvarlig blir informert når nye kommer. 

Risikovurdering må gjennomføres, spesielt viktig mht farlige kjemikalier. Martin Gimmestad har 
fordelt oppgaver ift dette blant det tekniske personale. Etsende løsninger må ikke plasseres høyt i 
skap, men under skulderhøyde. I  lab 313 som er felles mellom NTNU/Sintef bør det være oversikt 
over hva begge parter har av kjemikalier og dette skal inn på Eco Online.  Safer er kjøpt inn med 
elektronisk kode, koden skal endres på hver ryddedag. Her oppbevares nøkler til kjemikalieskap. 
HMS-arbeidet skal være en kontinuerlig prosess. 

 

Møte avholdt med forskere ved IBT vedr. merittering 

Forskere blir ofte brukt som veiledere for masteroppgaver og PhD-stipendiater, men får ikke kreditt 
for dette. Forslag til løsning: IBT lager en standard mal hvor veiledning for master/PhD blir oppført 
og hva som er bidratt med i forskningprosjekter. Dette blir signert av inst.leder og prosjektleder og 
ansvar/oppgaver skal komme tydelig frem. Dette kan brukes som vedlegg til den enkeltes CV.  

 

Undervisning 

Faglærere bestemmer selv om de vil gi muntlig/skriftlig begrunnelse. IBT anbefaler at faglærer gir 
muntlig begrunnelse. 

Endring av eksamensform fra skriftlig til muntlig – PhD emner – Det er viktig at faglærer gir 
beskjed til Ragnhild, endringer skal godkjennes ved fakultetet. For vanlige emner skal det 
godkjennes av fak/FUS, gi også her beskjed til Ranghild.  Ragnhild sjekker om det går an å skrive: 
”Ved for få studenter kan eksamen avholdes muntlig” ved PhD eksamen (EpN). 
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DAIM (Digital Arkivering og Innlevering av Masteroppgaver) –er nå tatt i bruk ved NT-fak. 
Studentene har begynt å levere masteroppgaver via Daim. Masteravtalene skal også legges inn, 
samt obligatorisk risikovurdering av prosjektet (lab.arbeidet). Studentene sender pdf-fil via DAIM, 
og det blir automatisk sendt til trykkeriet og levert IBT. Vi sender videre til sensor/veileder. 

 

Bruk av ekstern sensor. IBT går for ekstern sensor i alle fag i stedet for tilsynssensor. Ekstern 
sensor må derfor gå gjennom alle besvarelsene. Unntak: Særpensum og PhD-fag. 

 

Sak 1. Rutiner for gjennomføring av mastereksamen ved IBT 

 

Hva kan vi gjøre bedre til neste år? 

-Systematisere muntlige presentasjoner 

-Sensor må informeres tidlig  

-Studenten bør ha en samtale med veileder om hvordan presentasjonen skal avholdes (tidsramme, 
innledning osv.) Bør øve på presentasjonen før eksamen for eksempel på gruppemøter.  

IBT ønsker et ”levende” dokument hvor veileder/sensor fyller inn dato for eksamen slik at vi har en 
løpende oversikt over når det skal foregå og at ansatte kan sette av tid til å høre på. 

Det vil muligens komme en prosess ang sensorveiledning fra UHR ganske snart. Det vil defor ikke 
blir gjort store endringer i vår sensorveiledning på det nåværende tidspunkt. 

 

2. Eksterne masteroppgaver 

 

Saken tas opp på ny når ny versjon av standardavale for eksterne oppgaver foreligger. Instituttet 
(Ragnhild) vil utarbeide en liste med momenter som må avklares med ekstern samarbeidspartner før 
masteravtalen signeres.  

 

Møtet hevet kl. 10.18  


