Norges teknisk- naturvitenskapelige
universitet NTNU
20.02.97/ÅS

Universitetsdirektøren

PROTOKOLL

fra Kollegiets møte torsdag 20. februar 1997, kl. 0900 - 1610
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

Til stede:
Kollegiet:
Rektor, professor Emil Spjøtvoll
Prorektor, førsteamanuensis Rigmor Austgulen
Førsteamanuensis Mari-Ann Einarsrud
Forskningsleder, professor Kari Melby (ikke tilstede under K-sak 34/97)
Førsteamanuensis Bente Rasmussen (ikke tilstede under K-sak 34/97)
Professor Hallvard Ødegaard
Forskningstekniker Otto Frengen
Rådgiver Kirsti Schei
Student Hilde Brandegg
Student Jarle Kverneggen
Student Aslaug Helene Strømmen
Administrerende direktør Dag Flaa (til kl. 1520)
Informasjonsdirektør Anne Karin Sveinall

Administrasjonen:
Universitetsdirektør Tor H. Johansen
Assisterende universitetsdirektør Terje Krogh
Sekretariatsleder Åse Sjømæling
Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: K-sakene 39, 40, 41, 42/97 og O-sak 8, K-sak 38 og
37/97 og O-sak 9, K-sakene 27-36/97, K-sak 43/97, O-sakene 6 og 7.
Referatsaker 7-32/97. Eventueltsaker.

P970220

1 av 15

K-sak 27/97 ALLFORSKs råd - oppnevning av medlemmer og varamedlemmer
fra ALLFORSK og NTNU.
Notat. Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt.
Vedtak:
Rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet oppnevner med fullmakt gitt av
Kollegiet følgende medlemmer og varamedlemmer til ALLFORSKs råd:
Som ansattes representanter til ALLFORSKs råd oppnevnes følgende:
• Marit S. Haugen, Senter for bygdeforskning
• Graham Clifford, Norsk senter for barneforskning
• Jan Wibe, Senter for etterutdanning
Vararepresentant:
• Kristin Wigen, Norsk senter for barneforskning
Fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet oppnevnes følgende representanter:
• Førsteamanuensis Gunilla Rosenquist, Zoologisk institutt
• Førsteamanuensis Berit Brandth, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
• Professor Jørn Rattsø, Institutt for sosialøkonomi
• Professor Mikael Hård, Historisk institutt
• Førsteamanuensis Jørgen Løvseth, Institutt for fysikk
Vararepresentanter:
• Professor Helge R. Reinertsen, Botanisk institutt
• Førsteamanuensis Trond Peder Flaten, Kjemisk institutt
Oppnevningen gjelder for perioden 01.01.97 - 31.12.99.
Rektor og prorektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er selvskrevne
medlemmer i ALLFORSKs råd.

K-sak 28/97 Pålegg om kurs i universitetspedagogikk - klage.
Notat. U.off. § 5.a.
Vedtak:
Kollegiet viser til notat av 17.01.97 fra universitetsdirektøren. Etter ny vurdering, fritas
professor Jarl Henning Ulrichsen fra pålegg gitt i K-sak 72/94 om å delta på kurs i
universitetspedagogikk.

K-sak 29/97 Professor i geologi og bergteknikk (faste mineralske råstoffers geologi).
Tilsetting.
Notat. U.off. § 6.4.
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Vedtak:
1.

Kollegiet tilsetter
Krister Sundblad, Ph.D.
som professor i geologi og bergteknikk (faste mineralske råstoffers geologi).

2.

Dersom Krister Sundblad ikke mottar stillingen, tilbys den til
siv.ing. Peter M. Ihlen

3.

Kollegiet pålegger den som tilsettes i løpet av to år å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk.

K-sak 30/97 Professor i engelsk (engelsk språkvitenskap).
Tilsetting.
Notat. U.off. § 6.4.
Saken ble trukket.

K-sak 31/97 Professor i petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
(formasjonsevaluering/petrofysikk).
Tilsetting (midlertidig).
Notat. U.off. § 6.4.
Vedtak:
1.

Kollegiet tilsetter
M.Sc. Maximiliaan Peeters
midlertidig som professor i petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
(formasjonsevaluering/petrofysikk) for en periode på 4 år.

2

Dersom Maximiliaan Peeters ikke mottar stillingen, bes fakultetet vurdere
saken på nytt.

3.

Kollegiet pålegger Maximiliaan Peeters i løpet av to år å gjennomgå kurs i universitets
pedagogikk dersom det ikke kan dokumenteres formell universitetspedagogisk
kompetanse.

4.

Kollegiet forutsetter at Maximiliaan Peeters, innen tre år kan vise kunnskaper i norsk
eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset “Norsk for fremmedspråklige” ved Institutt for anvendt språkvitenskap. Universitetet gir tilbud om slikt
kurs.
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Mot én stemme (Frengen), som leverte følgende protokolltilførsel:
“Det er ikke forsvarlig behandling at kun en av de sakkyndige har dokumentert
professorkompetanse.”

K-sak 32/97 Professor II i drama/teater.
Tilsetting. 2. periode.
Notat. U.off. § 6.4.
Vedtak:
Under forutsetning av at fakultetsstyret ved HF-fakultetet slutter seg til arbeidsutvalgets
vedtak tilsetter Kollegiet
dramaturg Edvard Rønning
som professor II i drama/teater for en periode på 5 år (2. periode).

K-sak 33/97 Professor II i geologi og bergteknikk (resirkuleringsteknikk).
Tilsetting.
Notat. U.off. § 6.4.
Vedtak:
Kollegiet tar til etterretning at ingen er funnet kvalifisert til det utlyste professorat II i geologi
og bergteknikk (resirkuleringsteknikk).

K-sak 34/97 Førsteamanuensis ved Senter for kvinneforskning.
Tilsetting (midlertidig).
Notat. U.off. § 6.4.
Vedtak:
1.

Under forutsetning av at fakultetsstyret ved HF-fakultetet slutter seg til
arbeidsutvalgets vedtak tilsetter Kollegiet

Dr.art. Anne Marit Myrstad
som førsteamanuensis ved Senter for kvinneforskning frem til 31.12.1998.

2.

Dersom Anne Marit Myrstad ikke mottar stillingen, tilbys den til
Deborah L. Kitchen, Ph.D.
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K-sak 35/97 Professorat/kvalifiseringsstipend i gregorianikk.
Betenkning.
Notat.
Vedtak:
Kollegiet vedtar følgende betenkning:
BETENKNING FOR PROFESSORAT/KVALIFISERINGSSTIPEND I
GREGORIANIKK
Professoratet er knyttet til Senter for middelalderstudier, Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet, Trondheim (NTNU). En stilling som prof. II i gregorianikk og en stilling som
stipendiat i gregorianikk er under tilsetting. Dette professoratet er organisatorisk knyttet til
Musikkvitenskapelig institutt, Det historisk-filosofiske fakultet og lokalisert ved Senter for
middelalderstudier. Dette innebærer at undervisningsplikten normalt tillegges
Musikkvitenskapelig institutt.
Senteret ble opprettet høsten 1993 og har etter statuttene følgende målsetting: Senteret skal
drive tverrvitenskapelig forskning og samordne miljøene for middelalderstudier i Trondheim
med sikte på forskning, undervisning og formidling med det formål å høyne kvaliteten og øke
omfanget. Senteret skal ha et særlig ansvar for studier i gregorianikk, og har som målsetting å
arbeide for å bygge opp et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingsmiljø for gregorianikk.
Når det gjelder faglig profil og arbeidsmetodikk, skal senteret skape et tverrvitenskapelig
miljø og arbeide systematisk for å utvikle organisasjonsformer og vitenskapelige metoder for
forskning på området middelalderens kultur- og samfunnshistorie. Det tverrfaglige
perspektivet skal generelt legges til grunn for utformingen av senterets forsknings- og
seminarprogram, og aktivt videreutvikles og konkretiseres innenfor rammen av de enkelte
forskningsprosjektene.
Professoren har ansvar for forskning og undervisning i gregorianikk, herunder utvikling av et
fagmiljø i gregorianikk innenfor senterets tverrfaglige ramme. Den som tilsettes skal lede
arbeidet med å bygge opp et forskningsarkiv med basis i gregoriansk materiale. Vedkommende bør derfor ha gode internasjonale kontakter og kjennskap til ulike retninger og
tradisjoner innenfor gregorianikkstudiet. Den som tilsettes må dokumentere bred musikkvitenskapelig kompetanse. Ferdigheter i praktisk utøvelse og interpretasjon av gregoriansk sang er
også ønskelig.
Professoren har ansvar for forskning, undervisning og veiledning i gregorianikk. I dette ligger
også utvikling av et fagmiljø i gregorianikk innenfor senterets tverrfaglige ramme ved NTNU.
Dette innebærer bl.a. oppbygging av material- og håndboksamling, innkjøp av musikalier og
fonogrammer, som kan danne grunnlag for fremtidig forskning og formidling. Stillingen vil
også få en viktig oppgave i planlegging og tilrettelegging av forskning og faglig
utviklingsarbeid, herunder etablering av kontakter og samarbeid med forskere innenfor
gregorianikk i Norden og internasjonalt.
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Omfattende faglige kvalifikasjoner innen gregorianikk og middelalderstudier må
dokumenteres, likeledes en bred musikkvitenskapelig kompetanse. Søkeren må foruten den
akademisk-teoretiske kompetansen, ha sakkunnskap i den praktiske utøving av gregoriansk
sang og god kjennskap til gregorianikk i Europa i dag. Videre kreves at søkeren er
internasjonalt orientert i sin forskning og har et bredt faglig kontaktnett med ledende sentre for
gregorianikk i Europa. Det vil videre bli lagt vekt på pedagogiske evner og på evne til å
initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Ved vurdering av søkeren vil det bli lagt vekt
på utdanning og vitenskapelige, kunstneriske og administrative kvalifikasjoner.
Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan
dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år å gjennomgå godkjent kurs i
universitetspedagogikk. Universitetet gir tilbud om slikt kurs.
Professoren ivaretar det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte.
Professoren plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter
gjeldende studieplan og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og
undervisningsopplegget, herunder også videreutdanning. Professoren skal veilede
hovedfagstudenter, stipendiater og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde. Professoren
plikter også å ta del i administrativt arbeid.
Professoren må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de
organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.
Stillingen kan alternativt søkes som kvalifiseringsstipend under forutsetning om kvalifisering
til professor innen tre år. Ved utløpet av tilsettingsperioden har den som tilsettes krav på å bli
vurdert til fast tilsetting før stillingen evt. kunngjøres på ny.

K-sak 36/97 Professorat /kvalifiseringsstipend i religionsvitenskap
(religionsfilosofi, kristen troslære og etikk).
Betenkning.
Notat.
Vedtak:
Kollegiet vedtar følgende betenkning:
BETENKNING FOR PROFESSORAT/KVALIFISERINGSSTIPEND I RELIGIONSVITENSKAP (RELIGIONSFILOSOFI, KRISTEN TROSLÆRE OG ETIKK)
Professoratet er administrativt knyttet til Religionsvitenskapelig institutt, Det historiskfilosofiske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim (NTNU).
Instituttet har for tiden 4 professorer, 1 professor II-stilling, 3 mellomgruppestillinger og 2
stipendiater.
Instituttet omfatter fagområdene kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering
på lavere og høyere grad, samt dr.art. I samarbeid med Filosofisk institutt gis det tilbud i
studiefaget livssynskunnskap, lavere grad. Fra og med høstsemesteret 1997 vil det også bli gitt
tilbud om studier på lavere grad i faget religionsvitenskap. På universitetsnivå i Norge er
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Religionsvitenskapelig institutt det eneste instituttet tilknyttet et historisk-filosofisk fakultet
som gir studietilbud i faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering.
Professoratet har særlig ansvar for forskning og undervisning innen områdene i
kristendomskunnskap på alle trinn. Professoren bør ha kompetanse på å forelese og veilede
innenfor religionsfilosofi, kristen troslære og etikk samt vitenskapsteori. Professoren må
kunne ta på seg undervisning i faglige relevante emner innenfor studiefaget livssynskunnskap
samt i religionsvitenskap når dette faget blir etablert ved Religionsvitenskapelig institutt.
Den som tilsettes i professoratet må kunne dokumentere omfattende faglige kvalifikasjoner
innen vesentlige deler av fagområdet. Vedkommende må også ha dokumentert vitenskapelig
kompetanse innenfor en eller flere deler av fagområdet med vekt på de områder som dette
professoratet har særlig ansvar for. Det vil bli lagt vekt på pedagogisk evner og på evne til å
initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.
Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan
dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år å gjennomgå godkjent kurs i
universitetspedagogikk. Universitetet gir tilbud om slikt kurs.
Dersom den som tilsettes er fremmedspråklig, forutsettes det at vedkommende innen tre år
kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "
Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for anvendt språkvitenskap. Universitetet gir tilbud
om slike kurs.
Professoren ivaretar det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte.
Professoren plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter
gjeldende studieplan og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og
undervisningsopplegget, herunder også videreutdanning. Professoren skal veilede
hovedfagstudenter, stipendiater og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde. Professoren
plikter også å ta del i administrativt arbeid.
Professoren må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de
organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.
Stillingen kan alternativt søkes som kvalifiseringsstipend under forutsetning om kvalifisering
til professor innen tre år. Ved utløpet av tilsettingsperioden har den som tilsettes krav på å bli
vurdert til fast tilsetting før stillingen evt. kunngjøres på ny.

K-sak 37/97 Ekstraopptak av jenter til sivilingeniørstudiet i datateknikk.
Notat

Det ble foretatt avstemming over de enkelte avsnitt.
Forslag fremlagt av universitetsdirektøren:

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren datert 11.02.97 og vedtar at det
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legges til rette for et ekstraopptak til sivilingeniørstudiet i datateknikk for 1997
forbeholdt jenter.
Stemte for : 11 ( Einarsrud, Frengen, Sveinall, Brandegg, Spjøtvoll, Austgulen, Melby,
Flaa, Rasmussen, Schei, Ødegaard).
Stemte mot: 2 (Strømmen, Kverneggen).
Forslag fremlagt av universitetsdirektøren:
Kollegiet ber Universitetsdirektøren arbeide videre med opptakstekniske tiltak med
sikte på å gi inntil 30 ekstra jenteplasser, samt søke ekstraordinær budsjettdekning for
tiltaket.
Stemte for : 11 ( Einarsrud, Frengen, Sveinall, Brandegg, Spjøtvoll, Austgulen, Melby,
Flaa, Rasmussen, Schei, Ødegaard).
Stemte mot: 2 (Strømmen, Kverneggen).
Strømmen og Kverneggen fremmet følgende tilleggsforslag:
“Det forutsettes at det gis ekstra bevilgning fra departementet, og at lærerkrefter og
lab.kapasitet er i orden ved studiestart”.
Stemte for: 2 (Strømmen, Kverneggen).
Stemte mot : 11 ( Einarsrud, Frengen, Sveinall, Brandegg, Spjøtvoll, Austgulen,
Melby, Flaa, Rasmussen, Schei, Ødegaard).
Følgende punkter ble deretter enstemmig vedtatt:
Forslag fremlagt av Strømmen og Kverneggen:
Kollegiet ber Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap arbeide videre med det
pedagogiske og faglige opplegget på studiet i datateknikk i forbindelse med
overgangen til 5-årig siv.ing-studium, med sikte på å utforme et helhetlig og
motiverende studium.
Forslag fremlagt av Brandegg, Melby og Rasmussen:
På sikt vil det være naturlig med flere tiltak for å styrke datateknikk- og
informatikkutdanningen. Det bør bl.a. utarbeides og videreutvikles studietilbud
tilpasset ulike fagområder. Ved å styrke tilbudet i informatikkutdanning bl.a. i forhold
til fagområder som har en stor andel kvinnelige studenter, vil NTNU bidra til å heve
kvinners datakompetanse.
Forslag fremlagt av Strømmen og Kverneggen:
Kollegiet ber Universitetsdirektøren umiddelbart nedsette en prosjektgruppe for
rekruttering der studentene er representert. Gruppen skal:
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• arbeide effektivt med informasjon og rekrutteringstiltak frem mot søknadsfristen
15.april 1997.
• sette inn tiltak for å sikre at flest mulig av de jentene som blir tilbudt plass ved
datastudiet, takker ja til plassen.

Universitetsdirektøren bes arbeide videre med et helhetlig sett virkemidler for å bedre
rekrutteringen av kvinner til teknologistudier med spesielt lav kvinneandel. Tiltakene
forelegges Kollegiet innen oktober 1997 for at man skal ha tid til å gjennomføre
aktuelle tiltak på en god måte.
Universitetsdirektøren bes sørge for at NTNU gir innspill til arbeidsgruppen for
rekruttering til realfag og teknologi som er nedsatt av departementet.
Alle tiltak som blir gjennomført skal evalueres årlig med sikte på å se hvilke tiltak som har
den ønskede effekt og hvilke virkninger tiltakene har på lang sikt, både for den aktuelle
studieretningen og for rekrutteringen til andre teknologistudier.
Protokolltilførsel fra Strømmen og Kverneggen:
«Vi tar sterk avstand fra måten saken er behandlet på. Høringsnotatet var svært mangelfullt,
og høringsfristen urimelig kort. Vi kan ikke se at NTNU hadde oppfylt sin utredningsplikt før
Kollegiet fattet sitt vedtak. Vi finner det også foruroligende at Kollegiet fattet sitt vedtak på
tvers av en overveldende enighet blant høringsinstansene, spesielt sett i lys av at vi ikke har
vedtatt en overordnet handlingsplan for likestilling.»
Vedtaket får etter dette følgende ordlyd:
Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren datert 11.02.97 og vedtar at det
legges til rette for et ekstraopptak til sivilingeniørstudiet i datateknikk for 1997
forbeholdt jenter.
Kollegiet ber Universitetsdirektøren arbeide videre med opptakstekniske tiltak med
sikte på å gi inntil 30 ekstra jenteplasser, samt søke ekstraordinær budsjettdekning for
tiltaket.
Kollegiet ber Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap arbeide videre med det
pedagogiske og faglige opplegget på studiet i datateknikk i forbindelse med
overgangen til 5-årig siv.ing-studium, med sikte på å utforme et helhetlig og
motiverende studium.
På sikt vil det være naturlig med flere tiltak for å styrke datateknikk- og
informatikkutdanningen. Det bør bl.a. utarbeides og videreutvikles studietilbud
tilpasset ulike fagområder. Ved å styrke tilbudet i informatikkutdanning bl.a. i forhold
til fagområder som har en stor andel kvinnelige studenter, vil NTNU bidra til å heve
kvinners datakompetanse.

P970220

9 av 15

Kollegiet ber Universitetsdirektøren umiddelbart nedsette en prosjektgruppe for
rekruttering der studentene er representert. Gruppen skal:
• arbeide effektivt med informasjon og rekrutteringstiltak frem mot søknadsfristen
15.april 1997.
• sette inn tiltak for å sikre at flest mulig av de jentene som blir tilbudt plass ved
datastudiet, takker ja til plassen.
Universitetsdirektøren bes arbeide videre med et helhetlig sett virkemidler for å bedre
rekrutteringen av kvinner til teknologistudier med spesielt lav kvinneandel. Tiltakene
forelegges Kollegiet innen oktober 1997 for at man skal ha tid til å gjennomføre
aktuelle tiltak på en god måte.
Universitetsdirektøren bes sørge for at NTNU gir innspill til arbeidsgruppen for
rekruttering til realfag og teknologi som er nedsatt av departementet.
Alle tiltak som blir gjennomført skal evalueres årlig med sikte på å se hvilke tiltak som har
den ønskede effekt og hvilke virkninger tiltakene har på lang sikt, både for den aktuelle
studieretningen og for rekrutteringen til andre teknologistudier.
Protokolltilførsel fra Strømmen og Kverneggen:
«Vi tar sterk avstand fra måten saken er behandlet på. Høringsnotatet var svært mangelfullt,
og høringsfristen urimelig kort. Vi kan ikke se at NTNU hadde oppfylt sin utredningsplikt før
Kollegiet fattet sitt vedtak. Vi finner det også foruroligende at Kollegiet fattet sitt vedtak på
tvers av en overveldende enighet blant høringsinstansene, spesielt sett i lys av at vi ikke har
vedtatt en overordnet handlingsplan for likestilling.»

K-sak 38/97 Doktorpromosjonen 1997 - utnevning av æresdoktorer.
Notat. U.off. § 6.4.
Vedtak:
1.

Det utnevnes 4 æresdoktorer ved NTNU ved doktorpromosjonen våren 1997.

2.

Professor dr. med. Liv Hatle, professor Ph D Frederick W. Gehring, professor dr.
philol. Torstein Hägerstrand og professor dr. Jürgen Warnatz utnevnes til
æresdoktorer ved doktorpromosjonen 30. mai 1997.

K-sak 39/97 Budsjettdokument 1996 - 98.
Notat.
Vedtak:
Saken ble diskutert
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K-sak 40/97 Samarbeidsavtale med NEMKO.
Notat.
Vedtak:
Kollegiet gir sin prinsipielle tilslutning til at det kan inngås en samarbeidsavtale med NEMKO
med utgangspunkt i fagmiljøenes interesse for et slikt samarbeid.

K-sak 41/97 NTNUs satsing på verdensveven.
Notat.
Vedtak:
Universitetsdirektøren gis fullmakt til å videreføre arbeidet med strukturering og oppfølging
av NTNUs presentasjon på Verdensveven etter følgende retningslinjer:
1.

Ansvaret for å informere på Verdensveven skal følge oppgaveansvaret i
linjeorganisasjonen. Hver enhet innen NTNU har selv ansvar for å legge ut og
oppdatere informasjon om egen virksomhet.

2.

Informasjonsdirektøren utpekes som ansvarlig redaktør for innholdet i NTNUs vevtjeneste, med unntak av innholdet i personlige hjemmesider og hjemmesider som
tilhører organisasjoner. Hver enkelt student, ansatt eller organisasjon som oppretter
hjemmeside eller legger ut informasjon på nettet, er selv ansvarlige for at innholdet er
innenfor grensene som norsk lov setter. Det må tydelig fremgå hvem som er ansvarlig
redaktør for informasjonen på disse sidene.

3.

Det opprettes et rådgivende vev-utvalg ved NTNU med fire medlemmer. Ett av
medlemmene skal være student, og minst ett av medlemmene bør ha juridisk
kompetanse. Medlemmene utnevnes av rektor med en funksjonstid som følger
valgperioden. Utvalget rapporterer til universitetsdirektøren minst to ganger årlig.
Informasjonsdirektøren møter i utvalget.
Utvalget skal fungere som kvalitetssikringsinstans og etisk råd for NTNUs
engasjement på Verdensveven. Utvalget skal på generell basis kunne ta stilling
til alle typer spørsmål som angår NTNUs bruk av veven. Utvalget skal gi råd
til og samarbeide nært med ansvarlig redaktør for NTNUs offisielle vev-sider.
Dersom utvalget får kjennskap til at det er utlagt lovstridig materiale på
verdensveven, skal utvalget behandle saken i tråd med NTNUs IT-reglement og
norsk lov.
Utvalget skal bygge sine vurderinger og anbefalinger på det eksisterende ITreglement, norsk lov og Kollegiets behandling av Verdensvev-utvalgets
rapport.
Utvalget skal påse at arbeidet med å fremme brukervennlig og hensiktsmessig
struktur og layout på NTNUs offisielle vev-sider.
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Utvalget skal gjennomgå IT-reglementet for å se om det bør gjøres tilpasninger
for å møte utviklingen på Verdensveven.
4.

Ansvarlig redaktør skal, i samråd med det rådgivende utvalget, fremme tiltak som
sikrer bedre strukturering og kvalitetssikring av NTNUs offisielle vev-sider.

K-sak 42/97 Retningslinjer for Universitetsavisa.
Notat.
Vedtak:
RETNINGSLINJER FOR UNIVERSITETSAVISA
Ansvar
NTNUs informasjonsdirektør er Universitetsavisas ansvarlige redaktør. Den daglige
redaksjonelle ledelse for avisa er tillagt stillingen som redaktør.
Pressens “Redaktørplakat” og “Vær varsom plakat” skal legges til grunn for arbeidet i
Universitetsavisa.
Avisa har et redaksjonsråd med fem medlemmer, hvorav to studenter. Rådet velger selv sin
leder. Rådet rapporterer til Kollegiet minst en gang årlig. Rådet utformer retningslinjer for
avisa. Oppgaven forøvrig er å bistå redaksjonen i saker som angår den redaksjonelle linje.
Dette arbeidet er rådgivende og omfatter ikke styrefunksjon.
Formål
Universitetsavisa er en avis for og om NTNU. Avisas viktigste oppgave er å formidle
informasjon om universitetets primærvirksomhet; undervisning, forskning, formidling og
etterutdanning. Den skal ha en profil som skiller den ut fra vanlig presse, ved å være en
spesialavis for universitetsrelatert stoff og debatt.
Avisa skal:
• være et organ for kommunikasjon, meningsutveksling og fri debatt.
• informere om universitetets virksomhet og interesseområde og i størst mulig grad
presentere mangfoldet av aktiviteter og miljøer ved universitetet.
• være et talerør og informasjonsorgan overfor omverdenen.
• bidra til å skape en organisasjonskultur preget av åpenhet og samhold, hvor det skal gis
rom for å ta opp vanskelige og kontroversielle saker.
• bringe stoff som analyserer forutsetningene for, og resultatene av NTNUs virksomhet.
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Målgrupper
Universitetsavisas målgrupper er først og fremst ansatte og studenter ved NTNU. Avisa skal
også profilere universitetet utad; overfor eksterne institusjoner, offentlige myndigheter og et
bredere publikum. Det bør taes hensyn til de ulike målgruppene i profilering og
stoffprioriteringer.

K-sak 43/97 Kollegiets møteplan høst 1997.
Notat.
Vedtak:
For høstsemesteret 1997 vedtas følgende møtedager:
Torsdag 28. august
Torsdag 18. september
Torsdag 9. oktober
Torsdag 30. oktober
Torsdag 20. november
Torsdag 11. desember
Fredag 12. desember

Orienteringssaker fra Universitetsdirektøren.
O-sak

6/97 Realfagsbyggeprosjektet.
Muntlig orientering.

O-sak

7/97 Strategiprosessen.
Muntlig orientering.

O-sak

8/97 Strateginotat for Informasjonsavdelingen.
Notat.
Protokolltilførsel fra Otto Frengen:
«Det er overraskende at Informasjonsavdelingen i flere av sine strategier tar
mål av seg til å gå inn på et ansvarsområde som Kollegiet tidligere klart har
lagt under Avdeling for faglig utvikling og forskning (FUF), nemlig
formidling.»

O-sak

9/97 Organisasjonsutviklingsprosjektet.
Notat
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Referatsaker:
Ref-sak 7/97 Endring av reglement for valg til de øverste styringsorganer ved
universiteter og høgskoler.
Brev fra KUF av 02.01.97.
Ref-sak 8/97 Kostnader for felles innføringsemne og 5 års studietid for sivilingeniør.
Brev til KUF av 27.01.97.
Ref-sak 9/98 Oversendelse av kortrapport 1996.
Brev til KUF av 05.02.97.
Ref-sak 10/97 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - forklaring og
presisering av forskriftene til Tjenestemannsloven.
Brev fra KUF av 15.01.97.
Ref-sak 11/97 Kollegiets ansvar for NTNUs personalpolitikk.
Brev fra professor Eivind Hiis Hauge av 21.01.97.
Ref-sak 12/97 Institutt for mekanikk, termo- og fluiddynamikk - organisering.
Brev fra rektor av 20.01.97.
Ref-sak 13/97 NOU 1996:23 «Konkurranse, kompetanse og miljø næringspolitiske hovedstrategier».
Brev fra NTNU til Nærings- og handelsdepartementet av 30.01.97.
Ref-sak 14/97 Utlysningsteksten for stillingen som assisterende universitetsdirektør.
Ref-sak 15/97 Den sentrale likestillingskomiteen - årsrapport for 1996.
Ref-sak 16/97 Referat fra møte 16.09.96 i Formidlingsutvalget.
Ref-sak 17/97 Referat fra møte 15.10.96 i Formidlingsutvalget.
Ref-sak 18/97 Referat fra møte 03.12.96 i Formidlingsutvalget.
Ref-sak 19/97 Innkalling til Formidlingsutvalgets møte 29.01.97.
Ref-sak 20/97 Referat fra møte 18.12.96 i Gradsutvalget for
sivilingeniørutdanningen.
Ref-sak 21/97 Referat fra møte 13.01.97 i Gradsutvalget for
sivilingeniørutdanningen.
Ref-sak 22/97 Forskningsutvalget for teknologi og naturvitenskap årsrapport for 1996.
Ref-sak 23/97 Referat fra møte 13.01.97 i Forskningsutvalget for teknologi
og naturvitenskap.
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Ref-sak 24/97 Referat fra møte 20.09.97 i NTNUs sentrale utdanningsutvalg.
Ref-sak 25/97 Referat fra møte 18.10.97 i NTNUs sentrale utdanningsutvalg.
Ref-sak 26/97 Referat fra møte 22.11.97 i NTNUs sentrale utdanningsutvalg.
Ref-sak 27/97 Referat fra møte 06.12.97 i NTNUs sentrale utdanningsutvalg.
Ref-sak 28/97 Referat fra møte 03.02.97 i Den sentrale klagenemnd.
Ref-sak 29/97 Innføring av Noark arkivsystem - sluttrapport.
Brev fra styringsgruppen av 27.01.97.
Ref-sak 30/97 ALLFORSKs råd - oppnevning av eksterne medlemmer.
Brev fra rektor av 11.02.97.
Ref-sak 31/97 Vitenskapsteoretisk forum - oppnevning av styremedlemmer
for perioden 01.01.97 - 31.12.99.
Brev fra rektor av 11.02.97.
Ref-sak 32/97 Statsbudsjettet for 1997 - Kap. 0262, 3262 og 0281 - Tildelingsbrev.
Fordeling av løyvingar og stillingar.
Brev fra KUF av 11.02.97.

*****

Neste møte (NB endret dato i h.h.t møteplan):
Neste møte i Kollegiet er berammet til onsdag 12. mars 1997, kl. 0900-1545.

*****

Protokoll fra Kollegiets møte 20. februar 1997 er opplest og vedtatt.

*****
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