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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

05.05.2014

MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestlederne

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 07.05.14, Kl. 13.00 Møtested: Møterom G144, Rådsrommet, Gamle Elektro
– 16.00

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 23/04-14
LG-sak 041/14 Evaluering av nytt undervisningsopplegg i Matematikk 1 (ca. 13.00 – 13.30)
Målet med saken er å orientere ledergruppen om resultatene fra studentevalueringen av
undervisningsopplegget i Matematikk 1 høsten 2013, og å bruke denne som grunnlag for diskusjon og
refleksjon omkring resultatene og mulige veier videre. Prof. Frode Rønning fra IMF orienterer.
LG-sak 042/14 Prioritering av avansert vitenskapelig utstyr ved IME i NTNUs interne
søknadsrunde 2014 (ca. 13.30 – 14.00)
Målet med saken er å gå gjennom instituttenes innkomne utkast til prioriteringer og planer for
vitenskapelig utstyr, samt de tverrfakultære forslag/initiativer som er kjent pr. i dag, og å diskutere og
avklare videre prosess frem mot endelig prioritering fra IMEs side.
LG-sak 043/14 Oppfølging av studietur til Brüssel (ca. 14.00 – 14.30)
Målet med saken er, med basis i erfaringene fra studieturen samt forventninger uttrykt til fakultet og
institutter i NTNUs nye internasjonaliseringsplan, å presentere et forslag fra dekanus til prioriterte
oppfølgings-aksjoner innen EU-området. Aksjonene skal ta sikte på å styrke IMEs strategiske evne,
deltakelse og påvirkningskraft i EUs forsknings-, mobilitets- og utdanningsprogrammer. Dekanus
ønsker å forankre, utdetaljere og tydeliggjøre forslaget gjennom diskusjon i ledergruppen.
Beinstrekk (ca.14.30 – 14.45)
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
Telefaks
+ 47 73 59 36 28

Seniorkonsulent
Marit Wessel
Tlf: + 47 73594586

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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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato

Referanse

05.05.2014

MW

LG-sak 044/14 ”Senter for god pasientflyt” (ca. 14.45 – 15.00)
Det vises til utsendt rapport om initiativet ”God pasientflyt – et forsknings- og utdanningssenter”,
forfattet av en arbeidsgruppe oppnevnt av NTNUs Rektor og adm. dir. på St. Olavs Hospital. Målet
med saken er å orientere om initiativet, og å sette i gang en kartlegging av det faglige grunnlaget og
engasjementet for det beskrevne initiativet i IMEs fagmiljøer. Frist for tilbakemelding fra
instituttlederne til dekanus er 23. mai.
Institutt-minutt (Elkraft, IDI) (15.00 – 15.15)
Student-moment (15.15 – 15.20)
Orienteringssaker (15.20 – 15.55)
‐

Prosess for dybdeevaluering av studieprogrammer (v/prodekan for utdanning)

‐

Status for søknader fra IMEs miljøer til FRIPRO‐utlysningen med søknadsfrist 21/5. Den
enkelte instituttleder bes orientere om status ved sitt institutt.

‐

Utlysning på ordningen ”Offentlig sektor‐ph.d.” i Norges Forskningsråd – åpnes for
søknader 2. juni; søknader vurderes løpende (cf.
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/OFFPHD/1253995410398/p1173268235
938?visAktive=true)

‐

Orientering fra dekanmøte og –seminar 6/5‐14

‐

NTNUs handlingsplan for bedre kjønnsbalanse 2014 – 2016 (se vedlegg)

‐

Ny arbeidsgruppe for avklaring av rammer og betingelser for sammenslåing av
studieprogram og gradstildelinger (se vedlegg)

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

