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Møtereferat
Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne Helvik, fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Harald
Øverby ITEM, Einar Rønquist IMF (tom. Sak 027/15), Letizia Jaccheri IDI, Morten Breivik
ITK Ragnar Hergum, IET, Erling Ildstad Elkraft, FTV realfag, Madeleine Lorås, FTR siv.ing.
Trine Erfjord Meling og Nina Kotte,

Forfall:

Brynjulf Owren og FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling

Kopi til: Nestledere og vararepresentanter
Gjelder: Møte i Ledergruppen
Møtetid:

Onsdag 25.03.15 kl. 13.00 - 16.25

Møtested:

Møterom G144, Rådsrommet

Innkalling til dagens møte og referat fra LG-møtet 18.03.2015 ble godkjent.
LG-sak 024/2015 Presentasjon av TSO Havromsvitenskap og -teknologi
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 og Torbjørn Ekman orienterte og innledet til diskusjon, jfr. vedlagte slides.
Saken ble diskutert.
For de som mener det kan være interessant for sine fagområder å delta i denne satsingen, ta kontakt
direkte med Ingrid Schjølberg eller Torbjørn Ekman.
NTNU åpner sitt eget kontor i Brüssel, 22. – 23.09.2015. Hvordan kan man tenke seg at instituttene
våre kan bidra.
Søknad om SO-stillinger perioden 2015-2018 til NTNU Havromsvitenskap- og teknologi, prosjektbeskrivelse
følger vedlagt.
LG-sak 025/2015 Status for Spark*NTNU
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
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resultater, og det legges opp til diskusjon av videre utvikling og planer. Jan Onarheim og Kristine B.
Fredriksen orienterte og innledet til diskusjon, jfr. vedlagte slides.
Det ble presentert to cases, sprunget ut fra, også med litt økonomisk støtte fra prosjektet SPARK.
1.Nadim: Utvikling av en app, et digitalt verktøy hvor foreleser og student holder kontakt med
hverandre under forelesningen.
2.Gunnar: Utvikling av en app. som gjør at foreldre selv kan registrere/overvåke gulsott hos nyfødte.
SPARK ønsker innspill fra IME-miljøene, eksempelvis på innovasjonsideer innen prosjekt- og
masteroppgaver.
LG-sak 026/2015 Campusutvikling ved IME
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.
Jfr. vedlagte slides – Informasjon fra Tone Merethe Aasen.
Konklusjon:
Møte med illustratørene og T.M. Aasen før LG-møtet 15.4.2015, fra kl. 12.00-13.00. Alle som ønsker å
delta fra LG er invitert. Oppmøte utenfor heisen i 3. etg., Sentralbygg II. Start i arealet Matteland,
deretter IDI/IT-blokk syd, Glassgården og evt. «bunkersen.
Beinstrekk
LG-sak 027/2015 Fusjonsprosessen – innledende diskusjon om faglig organisering
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.
Geir E. Øien informerte om status, tidsplan, jfr. vedlagte slides.
Det er utarbeidet et foreløpig forslag til navn på arbeidsgrupper for faglig utvikling, samt en liste over
forslag til hvordan gruppene bør bemannes, Jfr. slides.
Konklusjon:
Enhetene bes om å sende inn sine synspunkter, forslag til evt. andre alternativer til navn, suppleringer
eller styrkninger på den fremlagte lista. Det ønskes også innspill på navn på personer som kan tenkes å
være med i de enkelte grupper. E-post til Geir E. Øien innen 10.4.2015.
LG-sak 028/2015 Forslag på nye rutiner/vedtekter for ”Årets lærer”-prisen
Målet med saken er å presentere og diskutere et forslag fra Studentrådet, vedlegg utsendt sammen med
innkallingen, 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.
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Madeleine Lorås orienterte om bakgrunnen for forslag til endring i retningslinjene.
Konklusjon:
Studentene sender inn et nytt forslag til retningslinjer med bakgrunn i de momenter som kom frem
under diskusjonen i Ledergruppen.
Institutt-minutt (Elkraft, IDI)
Elkraftteknikk: Strategi- og handlingsplan for instituttet er ferdigbehandlet i instituttstyret, Jfr.
vedlegg.
IDI: Computer Science and Engineering in the new NTNU – konferanse?
Når fagmiljøene mottar initiativ fra høgskolene, ønsker dekanen å bli informert.
Det legges til rette for å koordinere besøk ved høgskolene våren 2015. Innspill sendes Nina Kotte som
vil koordinere høgskolebesøkene. IME inviterer til en workshop/konferanse med de impliserte
fagmiljøene ved høgskolene, høsten 2015.

Student-moment:
-Deltatt på workshop «Creating Active Space Learning» i Dokkhuset m/professor Mark Decker.
Inspirerende og spennende.
-Deltatt på økonomiseminar med personer fra sentralt hold – fått litt mer innblikk i økonomi, når dette
tas opp i ledergruppa.
-Diskutert fusjon av studentdemokratiet
-Læringsmiljøet ved IME, diskusjon med Brynjulf Owren og Vegard Rønning.
Orienteringssaker
• 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
• Påminnelse om frist for rapportering om tiltaksplaner forbundet med arbeidsmiljøundersøkelsen er
24.april (planene skulle være ferdig får påske)
Eventuelt:
•

Harald Ø; ønsker en «professorklubb» ved IME

RIKTIG GOD PÅSKE!

