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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

16.05.2014

MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestlederne

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 21.05.14, 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 045/14 Studentrekruttering ved IME 2013/2014 (ca. 13.00 – 13.50)
Målet med saken er å informere om aktiviteter innen studentrekruttering og Jenteprosjektet Ada, samt
orientere om søkertallene til IMEs studieprogrammer våren 2014. Line Berg, Nina Kotte og Chris
Helen Solvoll orienterer/presenterer.
LG-sak 046/14 Lønnsforhandlinger – informasjon om muligheter for forhandlinger om lønn og
om prosess til høsten (ca. 13.50 – 14.30)
Målet med saken er å få gitt informasjon om prosessen rundt lønnsoppgjøret til høsten, partenes rolle,
hvordan vi gjør arbeidet praktisk, samt hvilke muligheter arbeidsgiver har til å endre lønn for
ansatte.
Beinstrekk (ca.14.30 – 14.45)
LG-sak 47/2014 Åremålsperiode for ph.d.-kandidater, og gjeldende praksis ved IME (ca. 14.45 15.00)
Det vises til vedlagte e-posthenvendelse fra Rektor, med frist for svar 30/5-14. Målet med saken er å
drøfte årsaker til avvik fra normalordningen (dvs. hvorfor vi i enkelte tilfeller ikke tilbyr pliktarbeid),
og å gi fakultetets råd til rektor i denne saken: Bør vi gå videre med å utrede muligheten for å endre
gjeldende normalordning? Jon Kummen og Cathrine Grønvik innleder til diskusjon.
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

16.05.2014

MW

Institutt-minutt (IET, IMF) (15.00 – 15.15)
Student-moment (15.15 – 15.20)
Orienteringssaker (15.20 – 15.55)
‐

Orientering fra dekanmøte 20/5-14

‐

Orientering fra vårmøter i Nasjonalt fakultetsmøte for realfag og Norsk råd for teknologisk
utdanning i Kristiansand 14. – 15. mai

‐

Utlysning på forskningsmidler fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge–NTNU: Søknadsfrist
16/6-14 kl. 16.00 (cf.
http://www.ntnu.no/documents/1323615/701161254/Utlysningstekst+SO+HMNNTNU+for+2015+-+etter+SO-møtet+25-april.pdf/58b7f038-d564-4edf-86f3-d8aee8042543 )

‐

Status for søknader til FRIPRO (frist i dag!)

‐

Dialogmøte mellom Forskningsrådet og DMF-, IME-, IVT- og NT-fakultetene 23/5-14

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

