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Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestlederne

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 12.03.14, Kl. 13.00 Møtested: Møterom G144, Rådsrommet, Gamle Elektro
– 15.30

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 05/03-14
LG-sak 019/14 Strategi for IMEs portefølje av 2-årige masterprogrammer – videre diskusjon
(ca. 13.00 – 13.40)
Målet med saken er å fortsette den strategiske diskusjonen som ble startet 19/2-14 under LG-sak
014/14, 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. Nøkkelspørsmål her var: 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? Det vises i denne forbindelse til konklusjonen i
referatet fra LG-sak 014/14 i LG-møte 19.02.14: ”Hvert institutt tar en diskusjon på dette for å få
opp innspill og ideer. Se vedlagte slides. Vi kommer tilbake til saken om 2-3 uker. Brynjulf
Owren tar dette opp i studieutvalget med mulighet for HiST som pilot.” Instituttlederne bes
forberede seg på hver sin korte orientering rundt synspunkter og momenter som har kommet frem i
instituttenes interne diskusjoner siden 19.02.14.
LG-sak 020/14 Forskningsportefølje og –finansiering ved IME: Status og fremtidig utvikling
(ca. 13.40 – 14.10)
Målet med saken (som er en oppfølging av LG-sak 015/14) er å legge frem for LG en oversikt over
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finansieringsstrukturen i IMEs og instituttenes portefølje av forskningsprosjekter, som et grunnlag for
videre diskusjon omkring strategi for finansiering av forskning ved IME (oppfølging av handling
”KKF4” i IMEs handlingsplan for 2014).
Beinstrekk (ca. 14.10 – 14.25)
LG-sak 021/14 ”Incoming fellowships” gjennom EU (ca. 14.25 – 14.45)
Målet med saken er å orientere om ordningen med "MSCA Incoming fellowships", og å diskutere om
IME skal ta en koordinert aksjon for å rekruttere under denne ordningen. Som endel av saken vil det
bli orientert om økonomiske forhold omkring "fellowships" fra EU.
LG-sak 022/14 Kartlegging av aktuelle ERC-søkere fra IME for utlysninger i 2015 (ca. 14.45 –
14.55)
Målet med saken er å starte en prosess med sikte på å kartlegge mulige søkere til ERC Starting,
Consolidator og Advanced grants i 2015.
Institutt-minutt (ITEM, ITK) (ca. 14.55 – 15.10)
Student-moment (ca. 15.10 – 15.15)
Orienteringssaker (ca. 15.15 – 15.25)
‐

Orientering fra dekanmøte 11/3‐14

‐

Statistikk‐samling: Grunnlagsdokument for oppstart av plan‐ og budsjettarbeid 2015 (se
vedlegg)

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.25– 15.30)

