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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

16.01.2015

MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:
Om:
Møtetid:

Ledergruppemøte
Onsdag 21.01.2015 kl. 13.00-15.30

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 14.01.2015
LG-sak 008/15 NTNUs lektorutdanning: Styrker og svakheter (ca. 13.00 – 13.40)
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 orienterer og innleder til diskusjon.
LG-sak 009/15 Onsager Fellowship – oppdatering av status og ny prioritering (ca. 13.40 – 14.10)
[vedlegg: notat om Onsager Fellowship, ePhorte 2014/7255-10]
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?
Beinstrekk (ca. 14.10 – 14.25)
Institutt-minutt (IET, IMF) (ca. 14.25 – 14.40)
Student-moment (ca. 14.40 – 14.45)

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.
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato

Referanse

16.01.2015

MW

Orienteringssaker (ca. 14.45 – 15.25)
‐
‐
‐
‐

Orientering fra dekanmøte 20/1‐15
SAKS‐prosessen – oppdatering på status, og orientering om dekanseminar 22/1‐15
Representasjon fra IME i NanoLabs ledergruppe?
Ikke noe LG‐møte i uke 5 (lederseminar Oppdal); vurderer p.t. behov løpende i uke 6
(dekan på Lerchendalkonferansen + styringskomitémøte i Siemens‐prosjektet)

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca.15.25 – 15.30)

