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Dato
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MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestlederne

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 15.10.2014 kl. 12.30-16.00 Møtested: Møterom G144 Rådsrommet Gamle elektro

Signatur:
NB: Mrk.
møtetidspunkt
Dersom man ønsker en liten prat/erfaringsutveksling med hverandre før møtet, vil kaffen stå klar på
møterom G144 fra kl. 12.00.

Godkjenning av innkalling og referat fra møte 08.10.2014
LG-sak 089/14 SAKS-prosessen – ønske om innspill og synspunkter fra IMEs institutter (ca.
12.30 – 12.45)
Målet med saken er å diskutere hensiktsmessig prosess for å invitere fakultetets fagmiljøer til å
komme med synspunkter og innspill til SAKS-prosessen, som del av beslutningsgrunnlaget for NTNUs
og IMEs videre veivalg.
LG-sak 90/14 Utlysning av tre førsteamanuensis-stillinger ved IDI (ca. 12.45 – 13.05)
Det vises til vedlagte utkast til stillingsbeskrivelser. Målet med saken er at IDI skal orientere LG om
bakgrunn og argumentasjon for stillingene, og å bidra til å kvalitetssikre videre prosess gjennom
diskusjon i og tilbakemeldinger fra LG. Jfr. vedlegg
LG-sak 91/14 Utlysning av stilling innenfor matematikk-didaktikk ved IMF (ca. 13.05 – 13.20)
Det vises til vedlagte utkast til stillingsbeskrivelse. Målet med saken er at IMF skal orientere LG om
bakgrunn og argumentasjon for stillingen, og å bidra til å kvalitetssikre videre prosess gjennom
diskusjon i og tilbakemeldinger fra LG.
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LG-sak 92/14 Handlingsplan for IME 2015 – videre diskusjon av prosess og innhold (ca. 13.20 –
14.00)
Målet med saken er diskutere videre prosess og struktur for utvikling av IMEs handlingsplan for
2015. Diskusjonen vil ta utgangspunkt i en gjennomgang av status for implementering av
handlingsplanen for 2014, samt konklusjonene fra LG-sak 086/14 vedr. struktur og premisser for
handlingsplan 2015. Sammenheng mellom handlingsplan og ressursbruk vil være et viktig tema.
Beinstrekk (ca. 14.00 – 14.10)
LG-sak 93/14 Samarbeid med ForVei: Foreløpig status for 2014, og veien videre (ca. 14.10 –
14.30)
Målet med saken er å diskutere hva slags erfaringer vi har hatt så langt med ForVeis opplegg ved
IME i 2014, og å ta en innledende diskusjon på hvordan vi eventuelt vil bruke ForVei i 2015.
LG-sak 94/14 Presentasjon av IMEs fyrtårnsatsing ”Coastal and Marine Operations and
Surveillance – Sensor Networks” (CAMOS) (ca. 14.30 – 15.20)
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. Fyrtårn-leder Torbjörn
Ekman presenterer.
Kort pause (ca. 15.20 – 15.25)
Institutt-minutt (ITEM, ITK) (15.25 – 15.35)
Student-moment (15.35 – 15.40)
Orienteringssaker (15.40 – 15.55)





Orientering fra dekanmøtene 7/10-14 og 14/10-14
Debriefing etter dialogmøte med Rektor 3/10-14 – kort runde rundt bordet
Tentativt program til IMEs strategiseminar 30. – 31. oktober (skriftlig orientering; sendes ut
senere)
LG-møtet 12/11-14 avlyses pga. NFRs nasjonale IKT-konferanse

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

