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Møtereferat
Til stede:

Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne E. Helvik, fakultetsdirektør
Geir Ivar Soleng, Harald Øverby, ITEM, Einar Rønquist, IMF, Eivind Voldhagen, IDI, Erling
Ildstad, Elkraft, Stipendiat Camilla Thorrud Larsen, FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling og
FTR realfag Madeleine Lorås.
Vegard Rønning var til stede under sakene 014 og 016/15
Tove K. Blomset Johnsen var til stede under sak 015/15
Tor Onshus var til stede under sak 015/15

Forfall:

Letizia Jaccheri, IDI, Morten Breivik, ITK og Ragnar Hergum, IET

Kopi til:

Nestledere og vararepresentanter

Gjelder:

Møte i Ledergruppen

Møtetid:

Onsdag 18.02.15, kl. 13.00 -16.00

Møtested:

Møterom G144 Rådsrommet

Innkalling til dagens møte og referat fra LG-møtet 11.01.2015 ble godkjent
LG-sak 014/15 ”Fra undervisning til læring”: Presentasjon av FUS-rapport, og implementering
av IMEs strategiske handlinger rundt styrking av læringsmiljø samt innovasjon og kvalitet i
utdanning.
Rapporten ”Fra undervisning til læring” ble utsendt med innkallingen til møtet.
Målet med saken er å presentere FUS-rapporten ”Fra undervisning til læring” (se vedlegg), og på
bakgrunn av denne presentasjonen initiere en diskusjon rundt hvordan vi best bør innrette
implementeringen av IMEs strategiske handlinger rundt ovennevnte tema. UNIPEDs leder Reidar Lyng
vil presentere rapporten.
I forbindelse med sin presentasjon, informerte Lyng om workshopen «Creating Active Learning
Spaces» i Dokkhuset 11. mars 2015. Invitasjon, informasjon, samt link til påmelding fins i vedlagte epost fra Lyng.
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LG-sak 015/15 Status for arbeidet med TDI-modellen ved IME
Målet med saken er å orientere om status for arbeidet med innføring av TDI-modellen ved IME.
Prosjektleder Lise Sagdahl deltar på saken.
Geir Ivar Soleng og Lise Sagdahl orienterte – jfr. vedlagte slides.
Beinstrekk
LG-sak 016/15 Utvikling av studieprogramlederrollen ved IME
Målet med saken er å starte en diskusjon om hvordan vi kan styrke studieprogramlederrollen ved IME
på en slik måte at vi får økt kvalitet i studieprogrammene.
Bryjulf Owren orienterte, jfr. vedlagte slides.
Saken ble diskutert.
Institutt-minutt (Elkraft, IDI)
Elkraft: Fordeling av diplom- og prosjektoppgaver – praksis ved andre institutter?
IDI: -Stor virksomhet innen prosjektsøknader
-Bemanningsplaner i forb. med fusjonering – spm. om hvorvidt man skal ha fokus på midlertidige
tilsettinger.
Student-moment: Diskusjoner om «kjønnspoeng» (jentepoeng), opprettet i 1976.
avviklingsplan for dette?

Bør vi ha en

Orienteringssaker
• Fusjonsprosessen (tidligere SAKS) – oppdatering på status
-Felles informasjonsmøte 2.3.2015, for samtlige ansatte ved IME, der Bovim deltar
-Felles Informasjonsmøte 6.3.15 for engelskspråklige ved IME
-Møte i Ålesund mellom de fire universitetslederne, 18.2.15
-Målsettingen er å få på plass styre og rektor, samt prorektorer og dekaner pr. 1.1.2016
•

Orientering fra møte om samarbeid ved MatNat-fakultetet, UiO 16/2-15
Dekanatene ved IME og NT deltok
-TDI-modellen
-Midlertidighet
-Faglig Presentasjon av fakultetene
-UniK
-Forskningsinstitutter -. Felles interesser
-Permanent forskningsstab for EU-prosjekter

•

Læringsfestivalen 2015 – nasjonal konferanse arrangert av og på NTNU om nye metoder for
læring og undervisning ved bruk av teknologi - se http://www.ntnu.no/laeringsfestivalen for
registrering! (faglærere, ledere, administrative)

•

Påminnelse: Visjon2030 – nasjonal innovasjonskonferanse (”innovasjonsdugnad”) om helse
og utdanning 2. – 3. mars - påmeldingsfrist i dag! Se http://www.visjon2030.no for detaljer.
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Eventuelt
• Intern utlysning av 50 % lederstillinger for NTNUs satsinger på IKT og Nanoteknologi som
muliggjørende teknologier:
– http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/110745/intern-utlysning-ntnu-fagligleder-av-ntnus-satsing-innenfor-ikt-som-muliggjoerende-teknologi
– http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/110744/intern-utlysning-ntnu-fagligleder-av-ntnus-satsing-innenfor-nanoteknolologi-som-muliggjoerende-teknologi
FRIST 10/3-15 – gjør gjerne gode kandidater oppmerksom på utlysningene!
•

Årets formidler ved IME-fakultetet – kandidater ønsket! Frist 25/3-15

Vedlegg:
Slides fra Geir E. Øien
Info om Workshop «Creating Active Learning Spaces» fra Reidar Lyng

