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Møtereferat 

Til stede: Kjetil Rasmussen, Martin Gimmestad, stud.rep (realfag) Maria K. Andersen, Kjetill 
Østgaard, Francisco Cervantes, Per Bruheim, Svein Valla, Matilde Skogen Chauton, 
Alex Dykyy, Martin Hohmann-Marriot, Bjørn Erik Christensen, Eivind Almaas, Gerd 
Inger Sætrom (ref.) 

Forfall: Olav Vadstein, Gudmund Skjåk-Bræk, stud.rep (siv.ing) Mathilde Francis 

Gjelder: Faglærermøte 

Møtetid: 13:00 – 15:00 Møtested: K3-039 

 

Referat fra faglærermøte 17.04.2012  

 

Orienteringssaker 

 

 Saker til møtet med dekanatet: Handlingsplan for forskning. Diskutere konsekvensene av 
evaluering. Eivind: Fakultetet må hjelpe oss slik at gode evalueringer gir utslag på 
tildelinger, ellers er det ingen hensikt å legge så mye jobb i dette.  

Nye retningslinjer for oppfølging av ph.d.-kandidater, postdoktorer og forskere.  

Infrastruktur – Kjemiblokk 3 og NMR-instrumentering 
 

Sak 1 

Studenter i forskningen. Maria K Andersen presenterer resultater fra prøveprosjekt ved IVT.  

 

IVT har gode erfaringer og ønsker å videreføre prosjektet. Det kreves ekstra innsats fra faglærer i 
oppstartsfasen, men ved å rekruttere dyktige studenter vil det fort betale seg i form av resultater. 

IVT har valgt å satse på 1-3 års studenter som skal jobbe 60 – 100 timer per semester. Jobben 
godtgjøres som stud.ass, per tiden 135 kr/time. Finansieringen er delvis fra fakultet, delvis fra 
prosjekt. 

Erfaringer: Start tidlig, fordel å starte opplæring på våren slik at studenten er mest mulig selvgående 
til sommeren. Ha gjerne faste rutiner på når studenten skal jobbe (fast dag?).   

For NTNU kan prosjektet gi dyktigere studenter, flere søkere til ph.d., billigere arbeidskraft, lettere 
å rekruttere motivert studenter til spesifikke fagfelt.  

Maria oppfordrer til diskusjon omkring aktuelle oppgaver. Utfordringer kan være kostnader knyttet 
til forbruksmateriell og dyre analyser eller kjemikalier. Finansiering må avklares. Muligheter for å 
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søke støtte fra forskningsrådet på grunnlag av økt kvalitet i utdanning? Støtte fra institutt, fakultet, 
prosjekt?   

 Sak 2 

Revidert ph.d.-forskrift: nye regler gjelder fra 1. april Se vedlagte e-post. 

Orientering omkring ny ph.d forskrift. Komite kan nå kreve forbedring av avhandlingen tilsvarende 
inntil 3 mnd arbeid.  

Sak 3 

a) Evaluering av TBT4500: Presentasjon av karakterstatistikk fra fordypningsprosjekt ved andre 
studieretninger og hvordan andre institutter praktiserer evaluering av prosjekter. Bjørn Erik: Vurder 
om det er bedre å ha bestått/ikke bestått i dette emnet.  

For høsten 2012 innføres det ekstern(e) sensor(er) i TBT4500. Oppgavene vil organiseres etter 
fagområde med tilhørende sensor. Felles sensurmøte før offentliggjøring av karakterer. 

b) Evaluering av TBT4145 Molekylærgenetikk: Tilbakemelding fra faglærer på at strykprosenten var 
sammenlignbar med tidligere år, men at det utmerket seg med lavere strykprosent i 2010. Det ble da 
brukt annen lærebok, lettere eksamen. Før neste labkurs vil lablederene legge vekt på å gi god og 
felles informasjon. Labheftet oppdateres der det er nødvendig.  

c) Introkurs for masterstudenter: Skrivekurs inn i intro-uken for masterstudentene sammen med 
sikkerhetskurs og generell introduksjon.  

d) Instituttets handlingsplan for utdanning 2012: Studieveileder sender en påminnelsesmail til 
faglærerne i midten av semesteret om å avholde referansegruppemøter. Nye KVASS-sider skal 
presenteres for faglærerne. Det skal innføres felles sensurmøte i forbindelse med sensur av 
prosjektoppgaver. Studieveileder skal oppdatere nettsidene knyttet til studier. Læringsmål for alle 
studieprogram og emner skal holdes oppdatert. Det skal gjennomføres en større spørreundersøkelse 
blant uteksaminerte studenter som tar opp tilfredsheten med studiet og jobbmarkedet.   

e) Læringsmålmatrise: utsatt til neste møte 

f) Infoside for mastereksamen: Det er opprettet en wikiside hvor det finnes informasjon om 
kommende mastereksamener (https://innsida.ntnu.no/wiki/-
/wiki/Norsk/Mastereksamen+2012+ved+NT-fakultetet). Alle oppfordres til å sende relevant 
informasjon om sensor og eksamensdato til Gerd Inger så snart dette er klart slik at siden kan bli en 
ressurs i planleggingen av eksamen.   


