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Referat fra faglærermøte 12.12.2011 

 

Kjetil Rasmussen orienterte om saker fra forrige møte: 

Arbeidsgruppa som var oppnevnt for å foreslå tiltak som vil bidra til god HMS-kultur ved 
Institutt for bioteknologi legger fram sitt resultat på neste SOS-møte den 13.12.2011.  

 

Sak  1. 

Framlegging av forslag basert på resultatet av ”Teaching survey”-skjemaet som ble presentert på 
novembermøte. Kjetil utarbeider nytt forslag basert på innkomne momenter. 

 

Sak  2. 

Undervisning – PhD 

Tidligere forslag om å opprette et emne av typen “Avanserte emner i bioteknologi” blir lagt på is 
da dette krever minimum 3 studenter hver gang dette skal undervises. Det blir derfor ingen 
endringer i PhD-emneporteføljen for neste studieår. På grunnlag av diskusjonen i møtet vil det 
imidlertid bli tatt en ny overordnet diskusjon til våren. Da må vi bl.a. diskutere hvilken funksjon 
phd-fagene skal ha. 

Sak  3.   

Økonomi-rapporter 

Tema var hvordan vi kan gjøre økonomirapportene mer leselige for prosjektledere. Det er per d.d. 
ikke mulig å få ut de konkrete tall som er ønskelig fra NTNUs systemer på en enkel måte. 
Dersom ansatte ønsker spesifikke prognoser for et prosjekt må derfor Wenche kontaktes ved 
behov. Wenche og Bjørn E. vil se på en rapport fra SINTEF-B og be om at en tilsvarende rapport 
opprettes i Maconomy. 

 

6. EVT   

Midlertidig ansatte forskere etterlyser en strategi for denne gruppen. Saken tas opp i neste møte. 
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