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Møtereferat
Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar
Hergum, IET, Finn Arve Aagesen, ITEM, (kom til sak 046/14), Einar Rønquist, IMF,
Letizia Jaccheri, IDI, Erling Ildstad, Elkraft og stipendiat Camilla Thorrud Larsen
Stian Tamlagsrønning og Trygve Karper, begge IMF, var til stede under sak 045/14
Forfall:

Prodekan Bjarne Helvik, Harald Øverby, ITEM, Morten Breivik, ITK, FTR siv.ing. Trine
Erfjord Meling, og FTR realfag Ada Aspenberg Jordal

Kopi til:

Nestledere og vararepresentanter

Gjelder:

Møte i Ledergruppen

Møtetid:

Onsdag 21.05.14, kl. 13.00 -16.15

Møtested:

Møterom G144, Rådsrommet

Ragnar Hergum etterlyste ståa for sak 042/14 - Prioritering av avansert vitenskapelig utstyr ved IME i
NTNUs interne søknadsrunde 2014 ihht til konklusjon i møtet 7.5.14. Dekanen svarte at e-post er blitt
sendt til de involverte dekaner og at saken følges opp.
Ingen kommentarer til innkallingen til dagens møte.
LG-sak 045/14 Studentrekruttering ved IME 2013/2014
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.
Jfr. vedlagte slides.
LG-sak 046/14 Lønnsforhandlinger – informasjon om muligheter for forhandlinger om lønn og
om prosess til høsten
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.
Cathrine Haugan Grønvik informerte om rollefordelingen i høstens lokale lønnsoppgjør, jfr. vedlagte
slides.
Hun kommer gjerne rundt på instituttene for å informere ytterligere om saken.
Link til NTNUs lønnspolitikk: http://feide.compendia.no/ntnu/kilder/ph.nsf/unique/MREN-78QJEB
Postadresse
IME
Fakultetsadministrasjon
NTNU
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
Telefax
+47 73 59 36 28

Seniorkonsulent
Marit Wessel
Telefon
+47 73 59 45 86

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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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.
Cathrine innledet til diskusjon.
Etter en runde rundt bordet var det enighet om at IME ønske å beholde sin nåværende ordning med
tilsetting mellom 3 og 4 år. Det skal fortsatt kunne åpnes for fleksibilitet, samt at instituttene vurderer
sine behov når det gjelder det fjerde året.
Konklusjon:
Cathrine Grønvik Haugan lager innspill til sentralt hold med bakgrunn i de momenter som kom fram
under diskusjonen i lederguppen.
Institutt-minutt
IET – Akustikk – en tverrfaglig utfordring – jfr. slides
IMF – Abel-prisen og «Kor viktig er matematikk i eit moderne samfunn» - Jfr. slides
Student-moment - utgår
Orienteringssaker
‐Orientering fra dekanmøte 20/5-14
‐Plan og budsjettarbeid – endelig forslag i dekanmøte 12.6.14
‐NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2013
‐Internasjonal handlingsplan
‐Campus
‐Utvikling av studieprogramporteføljen
‐Utskriftskvoter for studenter
‐Basiskompetanse i universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte
Innkalling/ Referat med vedlegg fins i ephorte sak 04/2014
-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
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Eventuelt
-Kunngjøringstekst for et professorat/førsteamanuensisstilling innen signalbehandling ved
Institutt for Elektronikk og telekommunikasjon.
Saken sendes tilbake til instituttet for å få satt kunngjøringsteksten inn i ny mal og for sjekk av at
den engelske teksten stemmer overens med den norske.
Kunngjøringen går deretter direkte til Ansettelsesutvalget.

Vedlegg:
Slides fra dekan
Slides fra Nina Kotte & co
Tilleggsslide fra Cathrine Grønvik Haugan

