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Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestlederne

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 02.04.14, Kl. 12.00 Møtested: Møterom 242, 2. etg. IT-bygget
– 16.00

Signatur:

MW

Møtet avholdes hos IDI i møterom 242. Lunch, presentasjon og omvisning 12.00 - 13.00;
ordinær møtestart 13.00.
Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte 26/03-14

LG-sak 029/14 Nordic Five Tech (N5T) som strategisk partnerskap for NTNU (ca. 13.00 –
13.45)
Målet med saken er å orientere LG om samarbeidet innen N5T, aktiviteter i og resultater fra dette, og
å diskutere spørsmålet ”Hvordan kan vi bruke N5T som et strategisk internasjonalt partnerskap for å
fremme kvalitet og internasjonalt faglig samarbeid?” Kristin Wergeland Brekke fra
Organisasjonsdirektørens stab orienterer og innleder til diskusjon.
LG-sak 030/14 Rekruttering for å bygge fagmiljø i internasjonal toppklasse (ca. 13.45 – 14.10)
Målet med saken er å orientere om invitasjon fra Rektor (se vedlegg) til å nominere fagmiljø ved IME
som vi ønsker å prioritere ved en kommende NTNU-utlysning av inntil 20 yngre fremragende forskere
på post doc.-nivå. Videre vil vi diskutere hva som er gode kriterier, og en hensiktsmessig intern
prosess, for å nominere inntil 5 slike fagmiljø ved IME innen 23/4-14.
LG-sak 031/14 Overtakelse av internasjonalt masterprogram i Medical Technology? (ca. 14.10
– 14.30)
Målet med saken er å kort orientere om arbeidet som er gjort med å vurdere om, og i så fall hvordan,
IME skal ta over vertsfakultetsansvaret for ovennevnte program (som til nå har hatt NT som
vertsfakultet, og som NT ønsker å legge ned). Vi søker å identifisere hvilke grep for fornyelse som
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eventuelt må gjøres for at en videreføring av programmet i IME-regi skal være hensiktsmessig, og til
slutt å konkludere på hvorvidt en overtakelse og videreføring er ønskelig eller ikke.
Beinstrekk (ca. 14.30 – 14.40)
LG-sak 032/14 Nye retningslinjer for karaktersetting av masteroppgaver etter 31/3-14 (ca. 14.40
– 15.05)
Målet med saken er å minne om innføringen av nye retningslinjer for karaktersetting innenfor MNTområdet (for masteroppgaver levert f.o.m. ¼-14), og å diskutere om det er behov for å iverksette
spesielle tiltak ved IME i tillegg til det som allerede er gjort, for å sikre en god implementering av de
nye retningslinjene.
Institutt-minutt (Elkraft, IDI) (ca. 15.05 – 15.20)
Student-moment (ca. 15.20 – 15.25)
Orienteringssaker (ca. 15.25 – 15.55)
‐

Orientering fra møte med UNIKs ledelse 24/3-14, og spesielt flg.. ”bestilling” til IMEs fagmiljøer i
oppfølgingen av dette møtet (frist for svar 24/4-14): ”Hvordan kan vi best utnytte komplementaritet
i emner mellom NTNU og UNIK til å styrke bærekraft, effektivitet og kvalitet i våre
studieprogrammer – og hvilke av våre studieprogrammer er denne problemstillingen mest relevant
for?”

‐

Orientering om kick-off på IKT-satsingen ”IKT2025” i Norges Forskningsråd, og møte med NFR i
denne anledning 3/4-14

‐

Orientering fra besøk av NTNUs Styre ved IME 26/3-14

‐

Orientering fra dekanmøte 1/4-14

‐

"IMEs innspill til Visjonsrapporten"

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.55– 16.00)

