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1. Referat fra sist møte
Nils påpekte en del formuleringer og meninger som han ønsket fjernet fra referatet. Referatet ble
ikke godkjent. Laurent sender en revidert versjon per e-post.
Hva som bør (konklusjoner) og ikke bør (diskusjoner) tas med i et referat ble diskutert.
2. Studieplanrevisjon
Vesentlige endringer i studieplanen må sendes inn til fakultet innen 4. november. Opprettelsen av
intro-emnet er allerede rapportert.
Revidert studieplan må sendes inn til fakultetet innen 1.desember. Endringene i studieplanen for 1.2. studieår ble diskutert tidligere. For 3. - 5. studieår vil revisjonen ivaretas av de respektive
fagmiljøene (IET for studieretningen DKS og ITEM for NT). Laurent sender en pdf versjon av
studieplanen. Endringene markeres direkte i pdf-filen og sendes til Laurent.
Listen av K-emner som skal tilbys neste år blir tilsendt studieprogrammet i november og
studieprogrammet må velge blant disse. IET har etterlyst at Teknologiledelse 2 tilbys som K-emne.
KRV skal være ferdig implementert i revisjonen som skal gjøres nå. Emner på Nett (EpN) er åpnet
for revisjon av emner.
3. Orienteringer
Jentedagen
Jentedagen ved NTNU arrangeres 3.-4. november for jenter på videregående som tar Matematikk
R2. For mer informasjon: www.ntnu.no/jentedag.
KomTeks studentkontakter Anders Nordbø og Elisabeth Idland skal stå på stand fredag 4. november
kl. 10:15-12:15 for KomTek og presentere studieprogrammet.
KOMTEKINTRO
Opprettelsen av intro-emnet og forandringene i studieplanen som følger ble rapportert til fakultetet
og behandlet på SU møte 11/10-2011.
Lars Lundheim ble oppnevnt av IET og vil ta ansvar for prosjektet fra IET. Han blir likevel på
sabbatsår når intro-emnet undervises for første gang. Han har erfaring som ansvarlig for Elektronikk
intro-emnet. Ved ITEM blir det Frank Krämer og Øivind Kure som vil være ansvarlig for hvert av de
to prosjektene. Harald Øverby arrangerer et møte med Lars, Frank og Øivind tidlig i november.
Fagbeskrivelse og læringsmål skal defineres i løpet av november. Prosjektene antas å være klare i
februar.
Opptaksrammer 2012-13
Studieprogramrådet ble bedt om forslag til opptaksrammer for 2012-13 tidligere i oktober. Tallene
som ble rapportert til fakultetet er:
Nedre poenggrense
Nedre grense antall studenter
Øvre grense antall studenter

48
40
90
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Ønsket måltall
Ramme 2011/12
Møtt

60
45
53

Dette handler om ressurser og ressursplanlegging og skulle derfor heller behandles av instituttene
enn studieprogramrådet.
4. Eventuelt
-

