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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

21.11.2014

MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:
Om:
Møtetid:

Ledergruppemøte
Onsdag 26.11.2014 kl. 13.00-16.00 Møtested: Møterom G144 Rådsrommet Gamle elektro

Signatur:
Dersom man ønsker en liten prat/erfaringsutveksling med hverandre før møtet, vil kaffen stå klar på
møterom G144 fra kl. 12.30.
Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra møte 19.11.2014
LG-sak 102/14 Presentasjon av IMEs fyrtårnsatsing ”Smartgrid” (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. Det vil også bli gitt en
orientering om pågående FME-prosess.
LG-sak 103/14 IMEs kvalitetsmelding for studieåret 2013/2014 (ca. 13.45 – 14.25)
Målet er å presentere et utkast til IMEs kvalitetsmelding for siste studieår, og åpne for diskusjon og
innspill som tas videre i arbeidet med en endelig versjon.
Beinstrekk (ca. 14.25 – 14.40)
LG-sak 104/14 Nye forskningslaber ved ITEM (ca. 14.40 – 15.00)
ITEM har vedtatt å legge ned sine tre eksisterende forskningsområder, og erstatte dem med mer
dynamiske forskningslaber. Målet med saken er å informere de andre instituttlederne om denne
endringen, samt å invitere fagpersoner fra andre institutt inn i de nye labene der dette er naturlig.
Institutt-minutt (Elkraft, IDI) (ca. 15.00 – 15.15)

Postadresse
IME-fakultetet
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
Telefaks
+ 47 73 59 36 28

Seniorkonsulent
Marit Wessel
Tlf: + 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.

2 av 2

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato

Referanse

21.11.2014

MW

Student-moment (ca. 15.15 – 15.20)
Orienteringssaker (ca. 15.20 – 15.55)
‐
‐
‐
‐
‐

Debriefing etter IMEs ”EU‐dag” 26/11‐14
Orientering fra dekanmøte 25/11‐14
Oppdatering vedr. budsjettfordeling 2015 ved IME
Handlingsplan for IME 2015 – informasjon om status og videre prosess
Bestilling til fakultetene fra NanoLab vedr. potensiale for økt bruk av renrommet, med frist
10/1‐15

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

