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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

26.09.2014

ABR

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestlederne

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 1. oktober. kl. 13.00-15.45

Signatur:

ABR

Møtested: G144, Rådsrommet

Dersom man ønsker en liten prat/erfaringsutveksling med hverandre før møtet, vil kaffen stå klar på
møterommet 12.30.
Godkjenning av innkalling, og referat fra møte 24.09.14
LG-saker:
LG-sak 080/2014 Presentasjon av IMEs fyrtårnsatsing ”Robotics” (ca. 13.00 – 13.45)
Målet med saken er å presentere ovennevnte fyrtårnsatsing for LG, samt gi LG muligheten for å
komme med spørsmål, kommentarer, synspunkter og innspill på satsingens aktivitet, i tråd med
prosessen tidligere beskrevet under gjennomgangen av LG-sak 065/14.
LG-sak 081/2014 IMEs høringsuttalelse til rapporten "MOOC til Norge. Nye digitale
læringsformer i høyere utdanning." (ca. 13.45 – 14.05)
Målet med saken er å presentere kort et utkast til hovedpunktene i IMEs høringssvar om ovennevnte
rapport, og å diskutere/evt. revidere eller komplettere disse.
LG-sak 082/2014 Utfyllende begrunnelse for stillingsbeskrivelse fra Institutt for Elkraftteknikk,
førsteamanuensis i “Electric power system operation and reliability analysis” (ca. 14.05 – 14.15)
Målet med saken er å gjennomgå og diskutere en utfyllende begrunnelse fra instituttet (se vedlegg) for
ovennevnte stillingsbeskrivelse, for å sikre at denne er i tråd med LGs signaler til instituttet etter
tidligere behandling av denne stillingsbeskrivelsen.
Beinstrekk (ca.14.15 – 14.30)
Postadresse
Sem Sælands vei 5
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@ime.ntnu.no
http://www.ime.ntnu.no

Besøksadresse
Sem Sælands vei 5
7034 Trondheim

Telefon
+ 47 73 59 42 02
Telefaks
+ 47 73 59 36 28

Seniorkonsulent
Anne Kristin Bratseth
Tlf: + 47 73 59 67 15

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

26.09.2014

ABR

LG-sak 083/2014 Utredning av IMEs campusbehov – initiell diskusjon omkring intern prosess
(ca. 14.30 – 15.10)
Målet med saken er å diskutere hvordan vi best kan synliggjøre, konkretisere og argumentere for
IMEs behov innenfor bygg og infrastruktur i forbindelse med den pågående campus-utviklingssaken
ved NTNU. Hvilke grep bør vi ta og hvilke prosesser bør vi gjennomføre for å skape engasjement og
fremme nye idéer rundt dette arbeidet i våre fagmiljøer?
Institutt-minutt (IET, IMF) (15.10 – 15.25)
Student-moment (15.25 – 15.30)
Orienteringssaker (15.30 – 15.40)
•

Orientering fra dekanmøte 30/9-14

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.40 – 15.45)

