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Møtereferat
Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, prodekan Brynjulf Owren, fakultetsdirektør
Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Letizia Jaccheri, IDI (gikk kl. 15.45), Einar
Rønqvist, IMF, Harald Øverby, ITEM, Erling Ildstad, Elkraft, Morten Breivik, ITK,
stipendiat Camilla Thorrud Larsen, vara FTR realfag Kenneth Juul Wannebo og Nina Kotte,
fak.adm, (gikk kl. 15.45)

Forfall:

FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling, og FTR realfag Ada Aspenberg Jordal

Kopi til:

Nestledere og vararepresentanter

Gjelder:

Møte i Ledergruppen

Møtetid:

Onsdag 12.02.14, kl. 13.00 -16.10

Møtested:

G144, Rådsrommet, gamle
elektro

Referat fra møtet 29.01.14 og innkalling til dagens møte ble godkjent.
LG-sak 011/14 Oppfølging av IMEs søknader til NTNUs satsing på innovativ utdanning som ikke
får støtte fra Rektor? Sak utsatt fra LG-møte 29/1-14
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.
Konklusjon:
Ledergruppen støtter det fremlagte forslag som følger:
Med bakgrunn i innhentet evaluering av de to prosjektene som ikke nådde opp i konkurransen, gis
fokusområdet DELI, IET støtte fra fakultetet med kr. 1.9 mill over tre år – støtte til fagdidaktisk bistand,
subsidiering til studentutstyr og studentassistenter.

Prosjektet MeTS, IDI gis ikke støtte, men fakultet vil heller prioritere driftsstøtte til videreutvikling av
IDIs SFU-søknad «Innovative Teaching of Information Technology (2-IT) som det også er varslet at
Rektor vil støtte.
Postadresse
IME
Fakultetsadministrasjon
NTNU
7491 Trondheim

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

Besøksadresse
O.S. Bragstads pl. 2E
7034 Trondheim

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

Seniorkonsulent
Marit Wessel
Telefon
+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 012/14 Utviklingen av studietilbudsporteføljen ved IME
Målet med saken er å starte en diskusjon rundt utviklingen av fakultetets samlede studietilbudsportefølje,
sett i lys av notat fra rektoratet datert 03.12.2013 og den pågående prosessen i Forvaltningsutvalget for
sivilingeniørutdanningen (FUS) om revisjon av porteføljen for teknologistudiene.
Brynjulf Owren informerte, jfr. vedlagte slides.
Konklusjon:
Saken ble diskutert.
LG-sak 013/14 Kvalitetsmeldingen 2013
Målet med saken er å informere om endringer i prosessen ved IME forårsaket av nytt
kvalitetssikringssystem, og å minne om og diskutere de forestående arbeidsoppgaver, ansvar, roller, og
tilhørende tidsfrister i tiden fram mot 1. april.
Brynjulf Owren informerte, jfr. vedlagte slides.
Konklusjon:
Instituttene skal levere kvalitetsmelding for emnene til fakultetet. Meldingens innhold skal være kort og
konsis, inneholde eventuelle problemstillinger, status og tiltak.
Brynjulf Owren lage en
mal/stikkordsliste til instituttlederne for dette formålet. Frist for instituttlederne til fakuletet, mandag
3. mars 2014. Skal behandles i Fakultetsstyrets møte 21.3.2014.
Beinstrekk
Institutt-minutt (ITEM og ITK)
ITEM:
• Erfaring fra møter med eksterne aktører
– Vegvesenet
– Jernbaneverket
– Sintef IKT
– NPT
– Uninett (20/2)
– …statoil, statnett, …
• Mottak/avslutning ansatte
– Velkomst nye ansatte
– Avslutningsprat ansatte som slutter
ITK:
• Finnes det et treningsrom for ansatte på Gløshaugen (med tredemølle og lignende, et
lavterskeltilbud i arbeidstida)? Hvis ikke, er det interesse for å etablere et slikt rom for IMEansatte?
• Innfører klasseturer for førsteårsstudenter for å bygge klassefølelse fra starten. Turforslagene skal
komme fra studentene selv og det er ikke lagt opp til deltakelse fra faglærere
• Varslingssystem for faglærere
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Student-moment
Har vært på seminar på Røros. Temaer som ble diskutert var Eksperter i team (gruppesammensetninger)
og KVASS
Orienteringssaker (ca. 15.00 – 15.40)
‐Langtidsbudsjett IME – orientering ved Vegard Kildal. Lederguppa kom med ønske om oftere
informssjon om budjettarbeidet. Forslag på workshop om LTB
-Orientering fra dekanmøte 11/2-14 - Innkalling m/vedlegg/referat er/vil bli lagt ut på ephorte 2014/4.
‐Samarbeidsprosjekt nærings- og arbeidslivssamarbeid – initiativ fra prorektor nyskaping – frist for
oversending av rammeavtaler 20/2-14
‐Sletting av gamle dokumenter i It’s Learning – Nærmere informasjon kommer
‐Kandidatundersøkelsen 2014
‐Studiebarometeret.no
‐Studietur til Brussel 23. – 25. april 2015
‐Utlysningstekster for to professorater ved Institutt for elkraftteknikk
‐Utlysningstekst for en førsteamanuensisstilling ved ITEM – fagområdet Networks evt. Networking
avklares mellom ITEM og IET. Saken tas opp i neste ledergruppemøte.
Eventuelt
• Ny representant for IME i fagkomiteen for Høgskolefondet og Tandbergfondet. Det skal
oppnevnes en representant (professor) i Høgskolefondet og en representant (vitenskapelig ansatt) i
Tandbergfondet.
Dekan pålegger ITK og ITEM å skaffe medlemmer til henholdsvis Høgskolefondet og
Tandbergfondet

Vedlegg:
Slides fra dekan
Slides fra prodekan Brynjulf Owren

