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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

13.10.2016

MW

Møtereferat
Til stede:

Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren, Geir
Ivar Soleng, (fra 14.30), Letizia Jaccheri, IDI, Harald Øverby, ITEM, Ragnar
Hergum, IET, Einar Rønquist, IMF, Erling Ildstad, Elkraft, FTV realfag Bendik
Deraas, FTV siv.ing. og Kaja Sørbotten
Cathrine H. Grønvik, Tove B. Johnsen og Vegard Rønning var til stede under
sak 085/2016

Forfall:
Kopi til:

Morten Breivik
Nestledere og vararepresentanter

Gjelder:

Møte i ledergruppen

Møtetid:

Onsdag 12.10.16
Kl 13.00 – 15.50

Møtested: ELKRAFT, møterom F328, Elektroblokk F

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 05.10.2016 ble godkjent.

LG-sak 083/2016 Team-basert læring (TBL): Erfaringer fra ITEM
Målet med saken er å presentere for LG erfaringer fra og tanker om bruk og videreutvikling av TBL
ved Institutt for telematikk, og å diskutere hvordan erfaringene eventuelt kan tas videre på IME mer
generelt. Vi vil også diskutere arealbehov knyttet til TBL. Frank Kraemer presenterer og innleder til
diskusjon.
Jfr. følgende link:
https://www.dropbox.com/s/euqfn88kceuka9a/team-based-learning.pdf?dl=0
Saken ble diskutert. Ledergruppen mente at dette var en meget positiv undervisningsmåte. IME bør
følge opp og forsøke å finne egnede lokaler i nærområdet som kan omgjøres til egnet sted for denne
type undervisning. Brynjulf Owren og Frank Kraemer følger opp saken.
LG-sak 084/2016 Rapport fra studentrådets Seminar
Målet med saken er å orientere LG om resultatene fra seminar avholdt av studentene om
ovennevnte sak, og å få kommentarer, råd, spørsmål og innspill fra LG til studentene. IMEs FTVer
presenterer og innleder til diskusjon.
Kaja Sørbotten og Bendik Deraas orienterte – jfr. vedlagte slides.
Beinstrekk

Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@ime.ntnu.no
http://www.ntnu.no

Besøksadresse
Elektrobygget E2

Telefon
+47 73 59 42 02

Saksbehandler
Marit Wessel

Telefaks
+47 73 59 36 28

Tlf: +47 73 59 45 86

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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LG-sak 085/2016 Administrativ organisering ved NTNU fra 1/1-2017 – status og videre
prosess
Målet med saken er å gå gjennom status for de ulike prosessene knyttet til administrativ
organisering ved NTNU og IE-fakultetet, og avklare eventuelle spørsmål og uklarheter knyttet disse.
Dekan orienterte, jfr. vedlagte slides.
Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 19/10-16.
Frist 12/10-16 kl. 16.00 for innspill på epost til dekan. Det som trengs er:




Tittel på saken
Anslått tidsbehov (maks 15 minutter; vi følger evt. opp med en lengre ordinær sak senere ved
behov for ytterligere diskusjon)
Målformulering for saken ("Målet med saken er…")

Forslagsstiller forutsettes å innlede til diskusjon, gjerne over noen få lysark, i møtet.
Student-moment
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
Minner om innspill fra instituttene om hvordan ser på studentmedvirkningen på instituttnivå og hva
som er ønsket utvikling.

Orienteringssaker
•

Orientering fra dekanmøte 11/10-16
-Gjennomgang av aktuelle styresaker
-Oppfølging av integrasjonsprosjekter
Innkalling og referat er/vil bli lagt ut under følgende link:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Dekanm%C3%B8tet

•
•
•

Orientering fra fakultetsstyremøte 7/10-16
Arbeid med samlokalisering av miljøene på IE-fakultetet på kort sikt – status for prosess
Oppdatert status for Bli Kjent-seminar for IE-fakultetet 26. – 27. oktober – Frist for
påmelding fredag 14.10.16 - Jfr. vedlagte oppdaterte program

Evaluering av møtet:
Informativt og bra møte – gode vafler

