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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og
elektroteknikk

Dato

Referanse

02.10.2014

MW

Møtereferat
Til stede:

Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne Helvik, fakultetsdirektør
Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Erling Ildstad, Elkraft, Harald Øverby, ITEM, Einar
Rønquist, IMF, Trond Aalberg, IDI, Morten Breivik, ITK, stipendiat Camilla Thorrud Larsen,
og FTR realfag Madeleine Lorås.
Karelle Gilbert-Soni var til stede under sak 080/14 (fra kl. 13.15)
Vegard Rønning var til stede under sak 081/14.

Forfall:

Letizia Jaccheri, IDI og FTR Trine Erfjord Meling

Kopi til:

Nestledere og vararepresentanter

Gjelder:

Møte i Ledergruppen

Møtetid:

Onsdag 01.10.14, kl. 13.00 -15.45

Møtested:

Møterom G313, Rådsrommet

Det var ingen kommentarer innkallingen til dagens møte eller referatet fra møtet 24.09.2014
LG-sak 080/2014 Presentasjon av IMEs fyrtårnsatsing ”Robotics”
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.
Prosjektet ble presentert av post doc. Pål Liljebäck og professor Jan Tommy Gravdahl. Se:
https://www.dropbox.com/s/jmn8u2c32xq6kib/IME%20LG-m%C3%B8te%201.%20oktober%202014.pptx?dl=0
LG-sak 081/2014 IMEs høringsuttalelse til rapporten "MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere
utdanning."
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.
Brynjulf Owren orienterte om det foreliggende utkast til uttalelse.
Saken ble diskutert.
Konklusjon:
Høringsuttalelsen revideres ihht. de innspill som kom frem under diskusjonen og uttalelsen sendes til sentralt hold
med kopi til ledergruppen.

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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LG-sak 082/2014 Utfyllende begrunnelse for stillingsbeskrivelse fra Institutt for Elkraftteknikk,
førsteamanuensis i “Electric power system operation and reliability analysis”
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.
Konklusjon:
Ledergruppen tar begrunnelsen fra Institutt for elkraftteknikk vedr. kunngjøring av førsteamanuensisstilling til
etterretning og saken sendes videre til behandling i Ansettelsesutvalget.
Beinstrekk
LG-sak 083/2014 Utredning av IMEs campusbehov – initiell diskusjon omkring intern prosess
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? Jfr. vedlagte slides
Noen av momentene som kom frem under diskusjonen:
•Studentene i fokus – fokus på studentarealer
•Lab’ene er for spredt
•Samling av fakultetet
•Fremtidsrettede lokaler
•Å starte en stor prosess ved instituttene vil være ressurskrevende.
Dekanen oppfordrer samtlige institutter til å ta opp saken i allmøte i forbindelse med høstens dialogmøter.
Institutt-minutt (IET, IMF)
IMF – utgår
IET:
«Samarbeid «på tvers» er vanskelig» - Jfr. vedlagte slides.
Brynjulf Owren tar, i første omgang, saken opp med FUS
Student-moment
1) Arbeid med handlingsplanen: Utvekslingsmuligheter, frafall. Øvingsopplegg -> koking -> et problem?
2) Innføring av utskriftskvoter. Studentene savner informasjon om hvor og hva som gjelder vedr. dette. Forslag til
spredning av informasjon – Innsida og facebook.
Geir Ivar Soleng undersøker saken og kommer tilbake med informasjon.

Orienteringssaker:
• Orientering fra dekanmøte 30/9-14
•De nye TSO-lederne presenterte sin områder. Samtlige fire vil bli invitert til våre ledergruppemøter etter
hvert.
•SAKS – økonomisk status 2. tertial
•Forventning fra rektor om innspill og hvordan vi følger opp NTNUs fem hovedprioriteringsområder
•Campusarbeidet - KS1-prosessen utsatt, sannsynligvis ferdig våren 2015
•Søknader til NFRs infrastruktur – prioritering
Innkalling med vedlegg og referat er/vil bli lagt ut på ephorte, sak 04/2014.
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Eventuelt
• Strategiske tiltak som kobler utdanning og forskning på bachelor-nivå (henvendelse fra prorektor
utdanning)?
Innspill sendes Brynjulf Owren

Vedlegg:
Slides fra Geir E. Øien
Høringsuttalelsen vedr. Mooc

