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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 02/04-14
LG-sak 033/14 PiF – Prosjekt i Fokus (ca. 13.00 – 13.45)
"Prosjekt i Fokus" (PiF) er et organisasjonsutviklingsprosjekt i Økonomiavdelingen, som har som
mål å heve kvaliteten og effektiviteten i styringen av NTNUs bidrags- og oppdragsfinansierte
prosjekter (BOA). Det ønsker man å oppnå blant annet gjennom å forbedre, oppdatere og
videreutvikle prosjektregnskapssystemet Maconomy, og tilby mer målrettet opplæring. Prosjektet, som
er initiert av økonomidirektør, er nå i full aktivitet, med deltakelse fra institutter, fakulteter og
fellesadministrasjonen. Prosjektledelsen ønsker dialog med fakultetene via deres ledergruppemøter,
både for å presentere prosjektet, få innspill, og forankre arbeidet i ledergruppene.
Målet med saken er således å informere om PiF – prosjektets mål, potensielle gevinster for
fakultet/institutt, ressurser, forankring og mulige synergieffekter. Videre ønskes innspill fra
ledergruppa knyttet til forbedringsområder, kompetansetiltak, og viktige funksjoner å fokusere på.
Richard Zetterstrøm og Morten Antonsen fra Regnskapsseksjonen orienterer og innleder til diskusjon.
LG-sak 034/14 Overtakelse av internasjonalt masterprogram i Medical Technology? (ca. 13.45
– 14.15) [sak utsatt fra 2/4-14]
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. Ilangko
Balasingham fra IET orienterer.
LG-sak 35/14 Periodisk evaluering av studieprogrammer ved IME (ca. 14.15 – 14.40) [2
vedlegg: Utkast til mandat for evaluering, og tidsplan for evaluering av de ulike studieprogram]
Målet med saken er å starte en diskusjon om rammer, innhold og ressursbruk for den periodiske
dybdeevalueringen av våre studieprogram som er pålagt i det nye kvalitetssikringssystemet ved
NTNU.
Beinstrekk (ca. 14.40 – 14.50)
LG-sak 36/14 Kandidatundersøkelsen 2013 – gjennomgang og diskusjon av IMEs resultater (ca.
14.50 – 15.20)
Målet med saken er å presentere en oversikt/analyse av IMEs resultater i NTNUs
Kandidatundersøkelse for 2013, å sammenlikne IMEs resultater med resultatene fra andre fakulteter,
og å diskutere eventuelt behov for oppfølging. Vegard Rønning og Erik Langbakk presenterer.
Institutt-minutt (IET, IMF) (ca. 15.20 – 15.35)
Student-moment (ca. 15.35 – 15.40)
Orienteringssaker (ca. 15.40 – 15.55)
‐

Orientering fra dekanmøte 8/4-14

‐

Debriefing/orientering fra møte om IKT-satsingen ”IKT2025” med Norges Forskningsråd 3/4-14

‐

LG-møte 30/4-14 utgår – oppfordring til å melde seg på TechnoPort! 28/4 – 30/4

‐

Siste oppdatering vedr. studietur til Brussel 23/4 – 25/4

‐

Behov for nytt medlem fra IME til redaksjonen i ERCIM News
Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.55– 16.00)

