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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

30.04.2015

MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestledere/vararepresentanter

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 06.05.2015 kl. 13.00-15.45

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 22.04.15
LG-sak 039/2015 Fordeling av SO-stillinger ved IME i 2016 (ca. 13.00 – 13.20)
Målet med saken er å legge frem, diskutere og konkludere rundt forslag til fordeling av IMEs SOstillinger for 2016.
LG-sak 040/2015 Handlingsplan for studentrekruttering ved IME (ca. 13.20 – 14.00)
Målet med saken er å informere om konkrete planer for rekrutteringstiltak i inneværende år, og å
diskutere hvordan fagmiljøene best kan bidra inn i arbeidet.
Beinstrekk (ca. 14.00 – 14.15)
Saker fra instituttene (ca. 14.15 – 15.00)


Navneendring ved Institutt for telematikk? (v/Harald Øverby, 15 min.)
Ved ITEM pågår et arbeid med å revidere strategiplan. Som et innspill under dette arbeidet
har det blitt foreslått å endre navn på instituttet. Instituttleder ønsker å presentere bakgrunn og
årsaken til forslag om navneendring, argumenter for/imot å gjennomføre en slik endring, og
mulige alternativer for nytt navn på instituttet. Målet med saken er å få ledergruppens syn og
mening på dette før den behandles videre ved instituttet.

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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10.04.2015

MW

Korleis skapar vi ein god plattform for tverrfagleg samarbeid? (v/Einar Rønquist, 30 min)
Målet med denne saka er primært å reflektera litt rundt potensialet for tverrfagleg samarbeid.
Dette kan vera samarbeid på tvers av faggrupper, på tvers av institutt, på tvers av fakultet
(innan ved NTNU), eventuelt eksternt samarbeid.
Bakgrunn: IME representerer i stor grad muliggjerande teknologi eller muliggjerande
kunnskap. Sjølv om vi har mange eksempel på gode samarbeidsaktiviteter, er det likevel ofte ei
utfordring å få til gode, konstruktive og "bærekraftige" samarbeidsgrupper eller
samarbeidsformer. IMF har litt samarbeid med andre institutt ved IME og NTNU, men
potensialet er sikkert større. Den siste SFF-utlysinga illustrerer behovet for å vera betre
førebudd gjennom langsiktig planlegging (i all fall ved IMF). Fyrtårna ved IME kunne kanskje
også vera betre forankra i fagmiljøa. Kva er gode mekanismar for å få enkeltforskarar til å
tenkja meir på tvers av fagfelt som ein måte å få utløp for, og vidareutvikling av, eigen
kompetanse? Kva type utlysingar passar best for oss?

Student-moment (ca. 15.00 – 15.05)
Orienteringssaker (ca. 15.05 – 15.55)








Orientering fra dekanmøter 28/4‐15 og 5/5‐15
Orientering om QS Field‐Based Rankings vår 2015
Orientering om resultater fra Den nasjonale teknologievalueringen 2014
Fusjonsprosessen – oppdatert status, inkl. status for faglige arbeidsgrupper, Åpen dag ved
IME 28/5, og besøk hos fusjonspartnerne
Avbyråkratisering og forenkling i 2015 – status fra instituttene (muntlig runde blant
instituttlederne, cf. bestilling på epost fra Vegard Kildal 20/4‐15)
Dekanat‐ og instituttlederseminar 20. – 21. mai – oppdatert status
LG‐møte 13/5‐15 avlyses pga. møtekollisjon for dekan

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

