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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

24.01.2014

MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestlederne

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 29.01.14, Kl. 12.00 Møtested: Møterom B-222 (Savannen) 2. etg. Elektro B
– 16.

Signatur:

MW

Møtet avholdes på rom B-212 ”Savannen” hos Institutt for telematikk. Det serveres lunch kl.
12.00 – 13.00, der alle instituttets ansatte er invitert.
Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte 15/01-14
LG-sak 008/14 Debriefing etter og oppfølging av lederseminar på Oppdal 21/1 – 22/1 (ca. 13.00
– 13.30)
Målet med saken er å oppsummere inntrykkene og signalene fra politisk nivå og fra Rektor etter
Oppdalsseminaret, orientere hverandre innbyrdes om viktige diskusjoner og poenger som fremkom i
gruppene, og diskutere hvordan IME bør følge opp dette.
LG-sak 009/14 Oppfølging av strategi for å øke EU-aktivitet (ca. 13.30 – 14.00)
Målet med saken er å diskutere status for arbeidet med utvikling av konkrete planer, strategier og
virkemidler for mobilisering til deltakelse i Horisont 2020 og andre europeiske
forskningsprogrammer og –initiativer, på bakgrunn av at dette skal diskuteres i det sentrale
Forskningsutvalget 30/1-14. Bjarne Helvik innleder til diskusjon.
LG-sak 010/14 Oppfølging av IMEs søknader til NTNUs satsing på innovativ utdanning som
ikke får støtte fra Rektor? (ca. 14.00 – 14.30)
Målet med saken er å diskutere og eventuelt konkludere, i lys av at ”Innovasjon og kvalitet i
utdanning” er et av IMEs fem fokusområder for 2014 – 2017, på om og eventuelt hvordan IME bør
følge opp realiseringen av de søknadene på innovativ utdanning som ikke nådde opp i konkurransen
om midler fra Rektor ved utlysningen H2013.

Postadresse
Sem Sælandsvei 5
7491 Trondheim

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

Besøksadresse
Sem Sælandsvei 5
7034 Trondheim

Telefon
+ 47 73 59 42 02
Telefaks
+ 47 73 59 36 28

Seniorkonsulent
Marit Wessel
Tlf: + 47 73594586

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 (ca. 14.30 – 14.40)
Institutt-minutt (IET og IMF) (ca. 14.40 – 14.55)
Student-moment (ca. 14.55 – 15.00)
Orienteringssaker (ca. 15.00 – 15.25)
- Orientering fra dekanmøte 28/1-14
- Orientering fra dekanenes møte med NOKUT-komiteen 24/1-14
- Oppfølging av Lærerløftet + Erna Solbergs besøk på NTNU 4/2-14
- Møte med prorektor utdanning om utvikling av studieporteføljen 14/2-14
- Utspill fra DMF om Global Helse (se vedlegg)
- SO-stillinger til muliggjørende teknologier – status
- Kunngjøring av professor II-/førsteamanuensis II-stillinger ved IETM (Se vedlegg)
Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.25 – 15.30)

