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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

19.03.2015

MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestledere/vararepresentanter

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 25.03..2015 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, og referat fra møte 11.03.15
LG-sak 024/2015 Presentasjon av TSO Havromsvitenskap og -teknologi (ca. 13.00 – 13.45)
Målet med saken er å informere om NTNUs overordnede tematiske satsningsområde (TSO)
Havromsvitenskap og -teknologi, og diskutere hvordan IME best kan understøtte og delta i
satsningen. TSO-leder Ingrid Schjølberg orienterer og innleder til diskusjon.
LG-sak 025/2015 Status for Spark*NTNU (ca. 13.45 – 14.10)
Målet med saken er å orientere om status for Spark* NTNU (cf. www.sparkntnu.no), og diskutere
videre bruk av dette virkemidlet for studentinnovasjon. Det vil bli rapportert på status, aktiviteter og
resultater, og det legges opp til diskusjon av videre utvikling og planer. Jan Onarheim og Kristine B.
Fredriksen orienterer og innleder til diskusjon.
LG-sak 026/2015 Campusutvikling ved IME (ca. 14.10 – 14.35)
Målet med saken er å følge opp invitasjon fra NTNU sentralt (v/Tone Merethe Aasen, se tilsendt epost
av 17/3-15) til å delta på møte om visualisering og beskrivelse av framtidsrettede fysiske løsninger for
aktiviteter innen NTNUs kjerneområder (utdanning, forskning og innovasjon), og for aktiviteter som
faller inn under «levende» campus. Vi vil, med utgangspunkt i instituttenes og studentenes innspill
vedr. campusbehov, ta sikte på å avklare hvem fra IME som skal delta på dette, og hvilke
problemstillinger og forslag vi primært ønsker å fokusere på.
Beinstrekk (ca. 14.35 – 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.

2 av 2

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato

Referanse

19.03.2015

MW

LG-sak 027/2015 Fusjonsprosessen – innledende diskusjon om faglig organisering (ca. 14.45 –
15.15)
Målet med saken er å starte en diskusjon ved IME omkring hensiktsmessig faglig organisering i et
fremtidig fusjonert NTNU. Spesifikt ønskes innspill og forslag rundt faglige arbeidsgrupper som kan
være ønskelige/hensiktsmessige, sett fra IMEs ståsted, i delprosjektet ”Faglig organisering” i
fusjonsprosjektet. Diskusjonen vil ta utgangspunkt i instituttenes innsendte oversikter over faglige
berøringspunkter med de tre høgskolene som NTNU fusjonerer med. Det vil også bli orientert om
eventuelle nye fakta vedrørende fusjonsprosessen dersom dette er aktuelt.
LG-sak 028/2015 Forslag på nye rutiner/vedtekter for ”Årets lærer”-prisen (ca. 15.15 – 15.30)
Målet med saken er å presentere og diskutere et forslag fra Studentrådet (se vedlegg) til hvordan
prisen ”Årets lærer/læringsmiljø” ved IME kan organiseres i fremtiden. Studentrådet IME ønsker å
overta ansvaret for nominasjonsprosessen og utdelingen av prisen, inspirert av hvordan det gjøres på
HF. Bakgrunnen for dette er at under årets behandling av Årets lærer viste de lokale tillitsvalgte mye
engasjement rundt å gjøre denne prisen enda viktigere og mer synlig. De studenttillitsvalgte
presenterer og innleder til diskusjon.
Institutt-minutt (Elkraft, IDI) (ca. 15.30 – 15.40)
Student-moment (ca. 15.40 – 15.45)
Orienteringssaker (ca. 15.45 – 15.55)
 Invitasjon/oppfordring fra TSO Bærekraftig Samfunnsutvikling til fakultetene om å bidra
til utlysning av ph.d/postdocs innenfor TSOen
 Årets formidler ved IME ‐ status
 NTNUs politikk for eksportkontroll – varsel om LG‐sak 8/4‐15 og kommende bestilling til
fagmiljøene i denne forbindelse

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

