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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

04.06.2015

MW

Møtereferat

Til stede:

Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren,
fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum IET, Finn Arve Aagesen,
ITEM, Einar Rønquist IMF, Trond Aalberg, IDI (fra 13.25), Erling Ildstad,
Elkraft, FTR realfag Madeleine Lorås, FTR siv.ing. Trine Erfjord og Nina
Kotte.
Kai Dragland var til stede under sak 048/15, Jon Kummen var til stede under
sak 049/15

Forfall:

Harald Øverby, Morten Breivik, Letizia Jaccheri og Camilla Thorrud Larsen

Kopi til:

Nestledere og vararepresentanter

Gjelder:

Møte i ledergruppen

Møtetid:

Onsdag 03.06.15
Kl 13.00 – 14.35

Møtested: Møterom G144, Rådsrommet

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 27.05.2015 ble godkjent.
Møtet ble ledet av dekanen frem til kl. 14.00 og da tok prodekan Brynjulf Owren over møteledelsen.
LG-sak 048/2015 Orientering om det planlagte arbeidet for nye instituttnettsider ved IME
Det er nylig laget en ny mal for instituttnettsider ved NTNU. I denne malen inngår forslag til
hvordan instituttene bør presentere sin undervisning og forskning på sine nettsider. Målet med
denne saken er å orientere om malen og tankene bak den, samt å presentere fremdriftsplanen for det
videre arbeidet med instituttnettsidene.
Nina Kotte orienterte – jfr. vedlagte slides.
LG-sak 049/2015 Utkast til faglig plattform for NTNU etter fusjon med HiST, HiG, HiAls –
innledende diskusjon (ca. 13.30 – 14.30) [utsatt fra LG-møtet 27/5-15]
Første utkast til rapport om faglig plattform for det fusjonerte NTNU er planlagt ferdigstilt 22/5-15
(se tidligere utsendt mail eller last ned fra
http://www.ntnu.no/documents/1262755726/1262827395/Fusjonsplattform_utkast1.pdf/7646e87890d8-4db8-bcd8-5329ab36e53f). Målet med saken er å diskutere utkastet og få innledende
synspunkter, spørsmål og innspill fra LG på innhold, samt å diskutere videre prosess ved IME og
NTNU.
Saken ble diskutert og noen synspunkter kom frem:
Klarere teknologiprofil. Teknologi bør ha større plass i dokumentet. Dokumentet er er ikke
konsistent. Ulikt ambisjonsnivå på utdanning og forskning, utdanning lavere ambisjonsnivå enn
forskning. Bør være internasjonal fremragende både på utdanning og forskning. Viktig å fortsette å
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være NTNU. Teknologikompetanse trengs i alle fag. Gjenkjenner ikke NTNUs lærerutdanning.
Inneholder lite om basisfag. Det påpekes at IKT også er grunnleggende. Spørsmål om hvem som
er målgruppen for notatet, vagt og generelt dokument som det er vanskelig å komme med
kommentarer til. Forbedring: Ta utgangspunkt i fusjonspartenes samfunnsoppdrag i dag og
beskrive forskjellene. Alt bør understøtte vår hovedprofil, vi må utnytte vår egenart i alle områder.
Humanitære og samfunnsvitenskapelige fag bygger opp under teknologiprofil, og teknologiaspektet
bør være gjennomgående i alle områder.
LG-sak 050/20115 Bruk av BOX for dokumenthåndtering
Målet med saken er å vise et eksempel fra ITEM på hvordan verktøyet BOX kan benyttes for
dokumenthåndtering ifm. faglærermøter/ledergruppemøter. Det er videre et mål at dette kan være
til inspirasjon til hvordan vi kan gjøre det for IMEs ledergruppe.
Saken utsettes til neste møte.
Student-moment: Presentasjon av ny FTV innen realfag, Bendik Deraas, informatikkstudent.
Orienteringssaker


Nytt om fusjonsprosessen – intet nytt



Orientering fra dekanmøte 2/6‐15 – Det var ikke dekanmøte

Eventuelt:
Ragnar Hergum presenterte Utkast til ny “Minor” fra IET – Jfr. vedlagte slides

