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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

17.03.2016

MW

Møtereferat
Til stede:

Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, Geir Ivar Soleng, Ragnar
Hergum, IET, Letizia Jaccheri, IDI Einar Rønquist, IMF, Øyvind Stavdahl, ITK,
Harald Øverby, ITEM og Erling Ildstad, Elkraft
Selma G. Skarholt og Kai Dragland var til stede under sak 030/2016.

Forfall:

Kopi til:

Brynjulf Owren, Morten Breivik, Thea Bjørnland, FTV realfag Bendik Deraas
og FTV siv.ing. Hallvard Haugen.
Nestledere og vararepresentanter

Gjelder:

Møte i ledergruppen

Møtetid:

Onsdag 16.03.16
Kl 13.00 – 16.30

Møtested: ITEM, Møterom B-212, B-blokka, Elektro

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 09.03.2016 ble godkjent.

LG-sak 030/2016 Status for kommunikasjon ved IME
Målet med saken er å informere om kommunikasjonsåret ved IME i 2015, vise hvordan IME var
synlig i media og på sosiale medier i fjor og presentere ferdigstilte og pågående prosjekter.
Kommunikasjonsrådgiver Nina Kotte viser noen suksesshistorier, synliggjør forbedringspotensialer
og legger frem de viktigste kommunikasjonsplanene for 2016.
Nina Kotte orienterte, jfr. vedlagte slides.
Her er link til filmen om ansattes profilsider. Filmen handler om hvorfor man bør ha en god
profilside og hvordan man lager en:
https://www.youtube.com/watch?v=PmBP0LeKGcM&list=PLUHTGp7T4ZnUc9piQ3KA87jBquGmDnIv&index=3
LG-sak 031/2016 Kjeldsbergs visjon for Sluppen-området, og samarbeid med NTNU/IME
Kjeldsberg AS (www.kjeldsberg.no) har utviklet en visjon for et økosystem på Sluppen som er
foreslått som starten på ”Kunnskapsaksen” (http://www.sluppen.no/kunnskapsaksen/) og som et
grep for å utvikle Trondheim som by i retning sørover. Koblet opp mot visjonen er et ønske om å
legge til rette for tettere samarbeid med NTNU, med spesielt fokus bl. a. på IKT-fagene. Adm. dir.
Ole Petter Bjørseth i Kjeldsberg AS vil presentere visjonen og presentere de grep som er foreslått,
og invitere til diskusjon omkring mulighetene for tettere samarbeid med IMEs fagmiljøer.
Ole Petter Bjørseth orienterte, jfr. de vedlagte to powerpointpresentasjoner.

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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Beinstrekk
LG-sak 032/2016 IMEs piloter i e-læringssystemet Blackboard høstsemesteret 2016
Målet med saken er å presentere et forslag til hvilke piloter som skal kjøres med Blackboard i
høstsemesteret, og diskutere.
Anders Christensen orienterte, jfr. tidligere utsendt dokument «Pilotering av emner fra IME i
Blackboard høsten 2016».
Ønske fra ledergruppen om tilbakerapportering/evaluering fra faglærerne, gode og dårlige erfaringer
ved bruk av Blackboard.
LG-sak 033/2016 Oppdatering vedr. fakultetsnavn, instituttstruktur og administrativ
organisering
Målet med saken er å oppdatere LG på ovenstående prosesser, og spesielt presentere og få
kommentarer på et utkast til høringsuttalelse fra Fakultet Cs dekan til rektor vedrørende nytt
fakultetsnavn.
Dekan og fakultetsdirektør informerte, jfr. vedlagte slides.
Fakultetsnavn ble diskutert.
Når det gjelder administrativ organisering vil fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng sende ut bestilling til
instituttene i løpet av fredag førstkommende.
Saker fra instituttene – Ingen saker til dette møtet.
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 30/3-16.
Frist 17/3-16 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 – utgår
Orienteringssaker







Orientering fra og oppfølging av fakultetsstyremøte 10/3-16
Orientering fra dekanmøte 15/3-16
• Videre fremdrift etter fusjon
• Endring av opprykksforskriften – delegasjon til fakultetene
• Midlertidige stillinger ved NTNU i 2017
• Tilsetting av institutt ledere i 2017 – kunngjøringstekster og tidsplan
• Kunngjøringsstoppen
Ny runde med Onsager Fellowships og innstegsstillinger våren 2016 – forslag til prosess ved
”Fakultet C”, jfr. vedlagte slides
Evt. annet nytt om fusjonsprosessen
Informasjon om besøk fra fylkesordfører Tore O. Sandvik ved IME/i LG 20/4-16
Ønske om omvisning på 2 – 3 laboratorier, samt dialog med ledergruppen
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Eventuelt
• SFF IV – resultater fase 1! – jfr. vedlagte slides
• Fokus på arbeidsmiljø 2016 – gjennomgang av bestilling kommer i LG etter påske
• Policy for bruk av post docs (Bjarne) – jfr. vedlagte slides – Frist for innsending settes til
8.4.2016. Sendes Cathrine Haugan Grønvik med cc til Bjarne Helvik
• Bestilling vedrørende oppfølging av infrastruktursamarbeid med SINTEF – gjennomgang
kommer i LG 30/3-16 (Lise Sagdahl/Hanne Sørgjerd)
• Kåring av “Beste formidlere” i Morgenbladet – kandidater fra IME? Frist 15. april
– https://morgenbladet.no/fantastiskeformidlere#institutions

Riktig god påske til alle.

Riktig god på

til alle.

