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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

14.02.2014

MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestlederne

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 19.02.14, Kl. 13.00 Møtested: Møterom G144 (Rådsrommet) Gamle Elektro
– 15.45

Signatur:

MW

Dersom man ønsker en liten prat/erfaringsutveksling med hverandre før møtet, vil kaffen stå
klar på rådsrommet fra kl. 12.30.
Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte 12/02-14
LG-sak 014/14 IMEs strategi for 2-årige masterprogrammer (ca. 13.00 – 13.40)
Målet med saken er å initiere en strategisk diskusjon rundt utviklingen av IMEs 2-årige
masterprogrammer og disses plass i fakultetets totale programportefølje, med tanke på å utvikle en
mer bevisst og helhetlig strategi for utviklingen av slike programmer for fremtiden. Kan vi bedre
rekrutteringen ved å inngå tettere strategiske allianser med utvalgte høgskoler? Hvordan tenker vi
rundt internasjonalisering av utdanningen, og de toårige programmenes rolle i dette? Er det behov
for å rydde opp i eventuelle ”underkritiske” program? Hvordan bør balansen mellom antall
studieplasser på to- og femårige masterprogrammer utvikle seg ved IME? Hvordan bør vi tenke rundt
SAK (Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon) for de toårige programmene?
LG-sak 015/14 Plan for utnyttelse av ulike finansieringskilder for forskning (ca. 13.40 – 14.20)
Målet med saken er å initiere arbeidet med handling ”KKF4” i IMEs handlingsplan for 2014
innenfor fokusområde ”Konsentrasjon og kvalitet i forskning”: ”Utarbeide en plan for utnyttelse av
ulike finansieringskilder som sikrer god operasjonalisering av faglige og strategiske mål”. Den
enkelte instituttleder bes forberede seg på å gi en kort redegjørelse (gjerne med bruk av 2-3 slides)
for hvordan instituttets fagmiljøer tenker rundt finansiering av forskning. Hva er de viktigste kilder,
programmer, virkemidler og aktører for fagmiljøene i denne forbindelse, og hvordan best utnytte
disse i en helhetlig tenkning og strategi rundt finansiering av forskning og forskerutdanning? Kan vi
integrere og videreutvikle fagmiljøenes tenkning i en overordnet og helhetlig plan for IME?
Postadresse
IME-fakultetet
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
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+ 47 73 59 36 28

Seniorkonsulent
Marit Wessel
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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.
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LG-sak 016/14 Oppnevning av utvelgelseskomité for Chorafas og ExxonMobils forskerpriser
for beste PhD (ca. 14.20 – 14.30)
Målet med saken er å initiere en prosess for nominasjon av to kandidater (én mann og én kvinne) fra
IME til ny utvelgelseskomite for ovennevnte priser innen 15/3-14. Bjarne Helvik orienterer om
bakgrunn.
Beinstrekk (ca. 14.30 – 14.40)
Institutt-minutt (Elkraft og IDI) (ca. 14.40 – 14.55)
Student-moment (ca. 14.55 – 15.00)
Orienteringssaker (ca. 15.00 – 15.40)
‐ Innspillsprosess vedr. campus‐saken/NTNUs langsiktige utvikling
‐ Orientering fra møte i NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 13/2‐14
‐ Orientering fra møte om utvikling av studieporteføljen med prorektor utdanning 14/2‐14
‐ Orientering fra styringskomitémøte med DNV‐GL 14/2‐14
‐ Orientering fra dekanmøte 18/2‐14

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.40 – 15.45)

