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Møtereferat
Til stede:

Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng (fra kl.
14.05) Ragnar Hergum, IET, Finn Arve Aagesen, ITEM, Einar Rønquist, IMF, Letizia
Jaccheri, IDI, Morten Breivik, ITK (fra kl. 13.40), stipendiat Camilla Thorrud Larsen, FTR
siv.ing. Trine Erfjord Meling, FTR realfag Madeleine Lorås og Nina Kotte.
Mads Nygård, Marius Irgens, John S. Tyssedal og Vegard Rønning var til stede under LGsak 008/2015

Forfall:

Erling Ildstad, Elkraft og Harald Øverby, ITEM

Kopi til:

Nestledere og vararepresentanter

Gjelder:

Møte i Ledergruppen

Møtetid:

Onsdag 21.01.15, kl. 13.00 -15.50

Møtested:

Møterom G144, Rådsrommet

Det var ingen kommentarer innkallingen til dagens møte eller referatet fra møtet 14.01.2015
LG-sak 008/15 NTNUs lektorutdanning: Styrker og svakheter
Målet med saken er å orientere om behovet for god lektorutdanning i Norge, og status for
lektorutdanningen i realfag (LUR), samt å initiere en diskusjon omkring spørsmålene “Hva er bra, hva
kan bli bedre?”.
FUL-leder prof. Johm Brumo orienterte, jfr. vedlagte slides.
Saken ble diskutert.
LG-sak 009/15 Onsager Fellowship – oppdatering av status og ny prioritering
Jfr. Notat om Onsager Fellowship, ePhorte 2014/7255-10 som ble sendt ut sammen med innkallingen.
Målet med saken er å orientere og diskutere omkring endrede rammebetingelser for NTNUs
toppforskningssatsing ”Onsager Fellowship,” ifm. at innretningen på satsingen er besluttet endret inn
mot en pilot for det nye nasjonale virkemidlet ”innstegsstillinger”. IME gis anledning til å prioritere to
fagområder (frist 4/2-14) – hvilke (om noen) skal vi prioritere, og hvorfor?
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Konklusjon:
Ledergruppen støtter det fremlagte forslag fra dekanen som følger:
IME opprettholder rangeringen, og tilby flg. miljøer/fagområder ved IME én stilling hver innenfor
Onsager Fellowship-ordningen:
• Gruppe for statistikk ved IMF (opprinnelig rangert som nr. 1 av 5, cf. Rektors notat)
• Robotic vision (ITK) (opprinnelig rangert som nr. 2 av 5)
IME går inn for å tilsette som førsteamanuensis i begge tilfeller (jfr. IMEs argumentasjon i saken
H2014)
Begge fagmiljøene er villige til å foreta fast ansettelse etter endt åremålsperiode dersom kandidaten
svarer til forventningene (dvs. dersom kandidaten oppfyller de kravene som fastsettes i
arbeidskontrakten).
Beinstrekk
Institutt-minutt (IET, IMF)
IET:
Parkeringsordningen ved NTNU, plassproblemer.
IET tar saken opp direkte med Driftsavdelingens stab.
IMF:
• Nytt prosjekt fra Olav Thon Stiftelsen
• Oversikt over BOA i 2015
Jfr. Vedlagte slides
Student-moment:
Arrangert oppsummeringsmøte vedr. gjennomføring av eksamener før jul. Studentene var jevnt over
forøyd med gjennomføringen av eksamen.
Orienteringssaker
‐SAKS-prosessen – oppdatering på status, og orientering om dekanseminar 22/1-15
‐Representasjon fra IME i NanoLabs ledergruppe? – Forespørsel vil komme
-Ikke noe LG-møte i uke 5 eller uke 6 – neste ordinære møte planlegges 11/2-14
Eventuelt
• Notat fra Rektor: “Avbyråkratisering – forenkling – standardisering – effektivisering:
Utviklingsarbeid 2015 - 2018” – kommentarer fra IME
Notat fra IME sendes innen fristen 22.1.15 kl. 12.00, også sendt ut til ledergruppens medlemmer.
•

Informasjon om stillinger i Utdanningsseksjonen og Forskningsseksjonen
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Geir Ivar Soleng orienterte.
Utdanningsseksjonen: Erik Langbakk innvilget et års permisjon fom. 7.4.2015. Det er kunngjort
en person innen Utdanningsseksjonen. Ut fra søkerlisten vil man forsøke å finne en vikar for
Langbakk.
Forskningsseksjonen: Oddvar Risnes har takket ja til stillingen innen EU-virksomhet og starter
1.9.2015.
Karelle Gilbert-Soni har fått ny stilling i Stavanger og vil jobbe i full stilling tom 14.04.15 og i
50% stilling frem til endelig sluttdato 15.06.15.
Det er også, ved forskningsseksjonen, kunngjort en førstekonsulentstilling der søknadsfristen var
31.12.15. Det vil også her bli gjort forsøk på å finne vikar for Gilbert-Soni.

Vedlegg:
Slides fra Geir E. Øien

