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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og
elektroteknikk

Dato

Referanse

05.06.2014

MW

Møtereferat
Til stede: Prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne Helvik, Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng,
Ragnar Hergum, IET, Harald Øverby, ITEM, Einar Rønquist, IMF, Letizia Jaccheri, IDI,
Morten Breivik, ITK, stipendiat Camilla Thorrud Larsen og påtroppende FTR realfag
Madeleine Lorås
Vegard Rønning var til stede under sak 52/14
Forfall:

Dekan Geir E. Øien, Erling Ildstad, Elkraft, FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling og FTR
realfag Ada Aspenberg Jordal

Kopi til:

Nestledere og vararepresentanter

Gjelder:

Møte i Ledergruppen

Møtetid:

Onsdag 04.06.14, kl. 13.00 -15.20

Møtested:

Møterom G144, Rådsrommet

Prodekan Brynjulf Owren ledet møte i dekani fravær.
Referatet fra 28.5.14:
Spørsmål fra Ragnar Hergum til referatets sak 049/14 – Månedlig oppfølging av budsjettavvik:
Hvor mye arbeid vil dette innebære og hva blir nytteverdien?.
Det var ingen kommentarer til innkallingen til dagens møte.
LG-sak 051/14 ”Ambisjoner og insentiver for kvalitet” – Regjeringens utfordringer til UoHsektoren
Målet med saken er å gjennomgå (statssekretær i KD) Bjørn Haugstads presentasjon ”Ambisjoner og
insentiver for kvalitet»
(cf. http://www.uhr.no/documents/UHRs_repskap13052013_bjh__120514_.pdf) i IMEs ledergruppe, og
å initiere en diskusjon om hvordan vi internt på IME og ved NTNU som diskusjon bør møte de skisserte
utfordringene. FUS-leder Roger Midtstraum, som deltok i UHRs representantskapsmøte 13.05.14,
presenterer og innleder til diskusjon.
Jfr. vedlagte slides.
Konklusjon: Saken ble diskutert
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
LG-sak 052/14 Tilleggsprofiler i FRIKT, status og videre arbeid
Målet er å informere om status for pilotoppleggene i tilleggsprofilene Grønn IKT og Digital innovasjon,
og å forankre disse oppleggene i IMEs ledergruppe i påvente av igangsetting høstsemesteret 2014.
Professor Natvig orienterte, jfr. vedlagte slides.
Konklusjon:
Andrew Perkis og Lasse Natvig, koordinatorer for henholdsvis programmene «Digital innovasjon» og
«Grønn IKT» tar initiativ til å innkalle til et møte med de fire instituttlederne ved de involverte
institutter.
Institutt-minutt
Elkraft – utgår
IDI – Letitzia Jaccheri informerte om hun hadde fått innvilget kr. 60.000.- til et prosjekt i forbindelse
med «lederskap kvinner». Arrangement en dag med de kvinnelige ansatte i vitenskapelige stillinger ved
IDI.
Fire temaer kom frem: «Self-confidence, mentoring, Communication and conflict management og
research applications.
Mål: Hver må være leder i sitt eget prosjekt og utvikle relasjoner.
Dette ble godt mottatt i ledergruppen og foreslås til etterfølgelse av de øvrige institutter.

Student-moment
Informerte om valg av de FTR’er som følger:
Madeleine Lorås, ny FTR1 for realfag
Øistein Sørvik, ny FTR2 for realfag
Trine Erfjord Meling fortsetter som FTR1 for siv.ing
Thor Martin Abrahamsen ny FTR2 for siv.ing
Studentrådene skal flytte til Gamle fysikk.

Orienteringssaker
‐Sakslisten til fakultetsstyremøtet 13/6 (vedlagt)
‐Ledergruppemøtet 25/6 utgår
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Eventuelt, og evaluering av møtet
Ragnar Hergum tok opp spørsmålet vedr. maler på kunngjøringstekster. Pr. dags dato fins
kunngjøringstekst for professorat/førsteamanuensisstilling kun på engelsk. Det må lages en også på
norsk som harmoniserer med den engelske versjon.
Kunngjøringsmalene bør så snart som mulig legges ut på nettet slik at de er lett gjenfinnbart for
brukerne.
Morten Breivik tok opp spørsmålet vedr. begrensning av utskriftssider (400 sider pr. student pr.
semester). Her har det vært dårlig informasjon fra sentralt hold. Han ønsker ytterligere orientering om
bakgrunnen for denne beslutningen.

Vedlegg:
Slides fra dekan
Slides fra Roger Midtstraum
Slides fra Lasse Natvig

