1 av 3

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og
elektroteknikk

Dato

Referanse

08.01.2015

MW

Møtereferat
Til stede:

Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, prodekan Brynjulf Owren, fakultetsdirektør
Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Erling Ildstad, Elkraft, Harald Øverby, ITEM,
Einar Rønquist, IMF, Letizia Jaccheri, IDI, Morten Breivik, ITK, Stipendiat Camilla
Thorrud Larsen, vara FTR realfag, Øistein Sørvik, vara FTR siv.ing., Thor Martin
Abrahamsen og Nina Kotte.
Jon Kummen, Karelle Gilbert-Soni og Harald Lenschow var til stede under sak 02/15

Forfall:

FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling og FTR realfag Madeleine Lorås, FTR

Kopi til:

Nestledere og vararepresentanter

Gjelder:

Møte i Ledergruppen

Møtetid:

Torsdag 08.01.15, kl. 13.00 -16.10

Møtested:

Møterom G144, Rådsrommet

Det var ingen kommentarer innkallingen til dagens møte eller referatet fra møtet 10.12.2014
LG-sak 001/15 Rapportering fra IMEs utvalg for innovativ utdanning (IU)
Målet med saken er å informere om utvalgets arbeid i høstsemesteret 2014, diskutere dets planer for
påfølgende semester, og drøfte på hvilken måte fakultetets fagmiljøer bør involveres og kan bidra i det
videre arbeidet med innovativ utdanning ved IME. Utvalgets leder, professor John Krogstie,
presenterer og innleder til diskusjon, jfr. vedlagte slides.
Saken ble diskutert.
LG-sak 002/15 Oppsummering av gjennomgangen av IMEs fyrtårnsatsinger
Målet med saken (utsatt sak 108/14 fra LG-møte 3/12-14) er å oppsummere ledergruppens inntrykk
etter gjennomgangen av IMEs 6 fyrtårnsatsinger i LG høsten 2014, og å diskutere videre oppfølging og
videreutvikling av tiltak og satsinger, både spesifikt mot fyrtårnsatsingene selv, og for å understøtte
IMEs fokusområde ”Konsentrasjon og kvalitet i forskning” mer generelt. Hvordan kan vi best måle
fyrtårnenes grad av suksess i henhold til de forventninger som ble kommunisert ved opprettelsen, og
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hvilket tidsperspektiv bør vi legge til grunn når vi gjør dette? Har vi idéer til andre/supplerende tiltak
som kan styrke IME innenfor ovennevnte fokusområde?
Bjarne E. Helvik orienterte, jfr. vedlagte slides.
Følgende momenter kom frem under diskusjonen:
-Fyrtårnprosjektene gjøres mer kjent blant studenter, forankres i studiene
-Instituttlederne gis større rolle i oppfølgingen – referansegrupper
-Innpasses i instituttenes strategiplaner
-Mangel på arena for presentasjon av fyrtårn
Beinstrekk
LG-sak 003/2015 SAKS: Rapport fra seminar 7/1-15 og forberedelser til ekstraordinært LG-møte
9/1-15
Målet med saken er å rapportere til LG fra SAKS-”speed-dating”-seminaret sammen med
representanter fra HiG, HiN, HiST og HiÅ 7/1-15, og å forberede diskusjonen om SAKS med rektor
Gunnar Bovim i ekstraordinært LG-møte om SAKS 9/1-15. IMEs representanter på seminaret (dekan,
prodekaner, instituttlederne Morten Breivik og Harald Øverby) bes forberede seg på en kort muntlig
oppsummering av sine inntrykk fra seminaret. Alle LGs medlemmer bes reflektere over hvilke momenter
man mener det er viktigst å ta opp med rektor i møtet 9/1-15.
Geir E. Øien, Brynjulf Owren, Bjarne Helvik, Morten Breivik og Harald Øverby orienterte fra sine
arbeidsgrupper på Speed-dating-seminaret 7.1.2015.
Saken ble diskutert.
Institutt-minutt
ITEM:
-Rapportering av eksamensoppgaver til eksamenskontoret
-Registrering av eksamensresultater på web. Med kompetansen på IME, kan vi sette i gang et prosjekt
for å være behjelpelig overfor eksamenskontoret? Brynjulf Owren tar saken opp med Studieutvalget.
ITK: Jfr. vedlagte slides
-Vil det være mulig å gjøre første forelesning i et MSc-emne obligatorisk ved NTNU?
Brynjulf Owren sjekker med Eksamenskontoret om hvorvidt dette er mulig.
-Registrering av formidling i Cristin.
Gjengs oppfatning om at de som er opphav til formidlingen, registrerer selv inn i Cristin.
Student-moment – utgår
Orienteringssaker
- ”Bedre sammen”-prosjektet – oppsummering av momenter fra fakultetsstyrets diskusjon 15/12-14 og
fra dialogmøte med SINTEF IKT 18/12-14 – Skriftlig orientering sendt ut 7.1..15.
•Orientering om HR-transaksjonsoppgaver (Cathrine H. Grønvik) – utsettes til neste møte
•Emnerapporter – frist for innlevering 31/1-15
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•MNT-konferansen 18. – 19. mars i Bergen – det oppfordres til påmelding!
http://www.realfagsrekruttering.no/konferanser/mnt-konferansen-2015

Vedlegg:
Slides fra Geir E. Øien

