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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, Alex Dykyy (gikk kl. 10.00), Jostein Malmo, Martin 
Gimmestad, Turid Rustad, Ragnhild Vestrum, ref. Cecilie Skagfjord, stud.rep. Torje 
Digernes og Ida M. Wold, Kjetill Østgaard, Ragnhild Vestrum, Eivind Almaas, 

  

Gjelder: Faglærermøte  

Møtetid: 09.09.2011 kl. 0900 Møtested: K3-039 

Referat fra faglærermøte 09.09.11 

 

O-saker 

- Det er nå mulig å booke K25 gjennom Rombestillingssystem (i K3, 2 etg.). Dette rommet 
egner seg veldig bra til undervisning. 

 

- HMS – Handlingsplan for IBT. Denne ligger også på nett (se: 
http://www.biotech.ntnu.no/adm/HMS/Handlingsplan%20kjemisk%20helsefare%20IBT%2006
0911.pdf). Handlingsplan vil bli gjennomgått på SOS-møte 13.09.11.  Punkter som ikke er 
ferdigstilt er:  

 -Risikovurdering av bruken av kjemikalier som kommer ut med rødt eller varseltrekant etter 
 risikovurdering i ecoonline, fokus på sikkerhet og bruk av personlig verneutstyr. Frist 
 15.10.11 
 -Opprette og implementere system for risikovurdering av ph.d.- og masterprosjekter. Frist 
 31.12.11. Gimmestad tar kontakt med IKP for å finne ut hvordan de har gjort dette. 
 -Oppdatere og synkronisere opplæringsmateriell ift risikovurderingene. Frist 01.11.11. 
 -Kartlegging av behov samt innkjøp av nødvendige skap, kjøleskap, frysere, safer og lignende 
 for oppbevaring av kjemikalier. Frist 31.12.11. 

 

- Offentliggjøring av rapporter fra referansegrupper. Årets studenter skal ha tilgang til forrige års 
rapporter på Its Learning. Dersom det er misnøye med undervisningen er det viktig å fange opp 
momenter tidlig i prosessen, faglærer skal bl.a. ha to møter underveis i semesteret og det skal 
skrives referat fra disse møtene.  Referansegruppen bør representeres av studenter fra flere 
studieprogram der dette er aktuelt. Rapporten bør diskuteres av alle studentene før innlevering. 
Dersom det skulle være uenighet mellom ref.gruppe og faglærer om rapporten bør instituttet 
involveres før den offentliggjøres. 

 

- NOKUT – kommer til NTNU høsten 2012 for å se på kvalitet i undervisningen. 
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- Æresdoktorer – vi rakk ikke å foreslå noen i år pga kort frist, men viktig å begynne å tenke på 
det til neste år. 

 

- AVIT – intern frist 15.9.11. Her skal det søkes om midler til NMR (Skjåk-Bræk/Dykyy) og MS 
(Per Bruheim). 

 

- Offentliggjøring av ph.d.-avhandlinger. Den elektroniske versjonen av avhandlingen kan ikke 
inneholde artikler som man ikke vet hvor vil bli publisert. Rasmussen sender mail til 
Biblioteket med beskjed om at de tar kontakt med ”corresponding author” istedenfor 
stipendiaten med spørsmål om hvor artikkelen skal publiseres. 

 

Sak 1. Merittering av forskere 

 

Bakgrunn: Forskere har behov for å kunne konkurrere i arbeidsmarkedet (internt og eksternt). Med 
begrensede muligheter for synliggjøring og merittering for jobben som utføres stiller de svakt i 
jobbmarkedet. 

Det er skrevet referat fra møte ang. merittering for forskere avholdt 9.6.11. Hva kan gjøres: 

Lokalt: Avholde medarbeidersamtaler, dette fungerer dårlig i dag. 

Det er utarbeidet et skjema (mal) for dokumentasjon av meritterende arbeid som kan brukes, dette 
ble gjennomgått og anbefalt på faglærermøte Dette skal signeres av prosjektleder og kan brukes ved 
behov. Instituttet vil opprette egen rutine for at dokumentasjonen utarbeides i forbindelse med 
avslutning av et arbeidsforhold. Det anbefales samtidig at malene benyttes i forbindelse med den 
årlige medarbeidersamtalen. 

 

Sak 2. BT8102 Avanserte emner i bioteknologi 

 

Vestrum har skrevet et utkast til emnebeskrivelse, og endringene som ble diskutert på møte blir lagt 
inn av Vestrum.  

 

Sak 3. Brev til vertsinstitusjoner for eksterne masteroppgaver 

Standard kontrakt for ekstern masteravtale ble gjennomgått. Forslag til avsnitt som kan settes inn i 
følgebrev til vertsinstitutsjon (ansvarsfordeling) sendes direkte til Vestrum.  Hovedveileder må i 
hvert enkelt tilfelle vurdere hva (hvilke avsnitt) som skal være med. 

 

Evt. 

- Flere bøker finnes nå i E-bok format (sjekk dette via Biblioteket). Faglærerne ser ingen 
problemer med å legge opp e-bøker i undervisningen så lenge det finnes bøker i papirformat for 
de studentene som foretrekker dette.  
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- Neste møte vil omhandle evaluering og karakterstatistikk. 

 

Møte avsluttet kl. 10.27  


