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Rektor

Forfall:
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DEKANMØTE

Møtetid:

Tirsdag 19. april 2016
kl. 13.00-15.15

1.

Økonomistatus etter mars (FA)
Vedlegg ettersendes fredag. (Hanne Bergfjord).
Hensikt: Gjennomgang av økonomi status pr. mars 2016.

Møtested:

Rådssalen, Hovedbygningen

15 min

13.00

60 min

13.15

30 min

14.15

15 min

14.45

5 min

15.00

Hanne Bergfjord deltar.

2.

Bedre sammen Sintef-NTNU (KM)
Vedlegg.
Hensikt: Prosjektgruppen for Bedre sammen ber om tilbakemelding
på utkast til hovedrapport som er sendt til alle fakultetene.
Morten Størseth deltar.

3.

Søkertall (BK)
Vedlegg ettersendes mandag.
Hensikt: Presentere oversikt over søkertallene til NTNU med oversikt
over totaltall og antall førsteprioritetssøkere for 2016 (og 2015).
Jenny Bremer deltar.

4.

Rektors orienteringer (GB)
Muntlig.

5.

Evaluering av møte
Muntlig.
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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.

Sak 2:
Bedre sammen Sintef-NTNU (KM)
Vedlegg.
Hensikt: Prosjektgruppen for Bedre sammen ber om tilbakemelding på utkast
til hovedrapport som er sendt til alle fakultetene.
Morten Størseth deltar.
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Notat
Til:

Fakultet for arkitektur og billedkunst, Det medisinske fakultet, Det humanistiske
fakultet, NTNU i Ålesund, NTNU i Gjøvik, Fakultet for helse- og sosialvitenskap,
Handelshøyskolen i Trondheim, Fakultet for teknologi, Fakultet for lærer- og
tolkeutdanning, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og
elektroteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Fakultet for
naturvitenskap og teknologi, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse,
Vitenskapsmuseet

Kopi til:
Fra:

Rektor

Hovedrapport fra bedre sammen - prosjektet - forankring hos
fakultetene
Styrene ved NTNU og SINTEF har bedt om en gjennomgang av samarbeidet i et felles prosjekt –
Bedre sammen. Hensikten å utrede hvordan institusjonene best oppnår økt kvalitet i forskning og
større kraft i internasjonal konkurranse om forskningsmidler og oppdrag fra nasjonalt og
internasjonalt næringsliv. En felles prosjektgruppe ble satt ned i oktober 2014 for å evaluere
samarbeidet og foreslå tiltak for å bedre samhandlingen som grunnlag for neste generasjon strategier
for fellesskapet. Det ligger til mandatet å vurdere ulike scenarier for utvikling av samarbeidet i
spennet fra bedre samarbeidsstrukturer lokalt i fagmiljøene til tettere integrasjon mellom
organisasjonene.
Et utkast til hovedrapport ligger nå tilgjengelig på prosjektets nettside:
http://www.ntnu.no/bedresammen. Prosjektet ønsker tilbakemelding fra fakultetene på vurderingene
og hovedanbefalingene i hovedrapporten. Lederne for de tematiske satsingsområdene og de
muliggjørende teknologiene bør involveres i forankringsprosessen. Treffer prosjektgruppen med sine
vurderinger av situasjonen og de tiltak som foreslås? Er det sentrale forhold gruppen har
oversett? Er det tiltak som burde være med?
Frist for tilbakemelding er 1. mai. Vi ber om at tilbakemeldinger også sendes til
morten.storseth@ntnu.no i tillegg til i ephorte. Planen er å ta saken opp i dekanmøtet 19.4 og
3.5. Styrene vil etter planen behandle dokumentet i sine møter i juni.
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