1 av 2

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

23.09.2015

2015/2196ABR

Møtereferat
Til stede:

Prodekan Bjarne E. Helvik, Geir Ivar Soleng, Harald Øverby ITEM, Einar Rønquist
IMF, Morten Breivik ITK, Letizia Jaccheri, IDI, Erling Ildstad, Elkraft, FTV realfag
Bendik Deraas, FTV siv.ing. Hallvard Haugen

Forfall:

Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, Ragnar Hergum IET

Kopi til:

Nestledere og vararepresentanter

Gjelder:

Møte i ledergruppen

Møtetid:

Onsdag 23.09.15 kl.13.00-14.20

Møtested:
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Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 02.09.2015 ble godkjent.
LG-sak 070/2015 Strategiutvikling mot EU; hvorfor fenget ikke utlysningen av
posisjoneringsmidler? (13.00 - 13.55)
En strategiutvikling for fagmiljøene mot EU er en av handlingene i årets handlingsplan. Første steg i
dette arbeidet var å utlyse posisjoneringsmidler, som bl.a. skulle danne grunnlag for videre arbeid
med strategiutviklingen. Se vedlegg. Det kom inn én søknad, noe som gir et svakt grunnlag for videre
arbeid. Målet med saken er å forstå hvorfor det er liten interesse for deltakelse i utlysnings/konsortie-forberedende fora innenfor EU. Videre å diskutere alternativer for å komme frem til
hvilke muligheter fagmiljøene ser for langsiktig strategisk utvikling basert på (del)finansiering fra EU
Prodekan Bjarne Helvik presenterte målbilde for finansiering for forskningsstrategi og å benytte
finansieringskildene, EU, NFR, næringsliv, og andre på en måte som bygger et solid grunnlag for
forskningen. Konsortiebalansering, konsortiedannelse, koordinering og kjerne i konsortiet, og ikke
minst arbeid i prosjekt-forberedende arbeid. Det er brukt mye tid på EU-aktivitet og vi har derfor
beveget oss i arbeidsområdet konsortiedannelse, noe som frem i tid kan gi mye pay-back. Videre ble
LG-sak 33/15 rekapitulert. Foreløpig er det kommet en søknad om finansiering av deltagelse i NEM
(New European Media).
Diskusjonspunkt:
Hvorfor fenget ikke invitasjonen?
•
•

God prosjektinngang, men per i dag liten erfaring med virkemidler.
Vi har allerede flere EU-prosjekter som vi trenger ansatte til å gjennomføre.
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Fagområde, ambisjoner og interesse vil spille en rolle for om det skal søkes.
Tid og prioritering er viktig, men også å legge til rette for de som søker.

Hva gjør vi for å realisere handlingsplanen for 2015?
• Kan man se dette i forhold til NTNUs Brüsselkontor ved f. eks ved å lyse ut reisemidler for å
bli kjent med EU?
Student minutt: (13.55-14.10)
• Seminar med bl. a opplæring i hvordan NTNU fungerer fra styre og nedover.
• Bevissthet i hvordan rapporter for emner skal skrives; ikke alle kjenner mal for rapportering.
• Det er flere punkt i forslag til ny studieforskrift som studentene ikke er fornøyd med, nevnt
spesielt er at man i større grad mister studieretten fortere med ny forskrift, enn man gjør med
dagens forskrift.
Orienteringssaker: (14.10– 13.55)
Det vises til skriftlig orientering; Dekani tertialrapport for 2. kvartal
Eventuelt og evaluering av møtet: (ca. 13.55 – 14.20)
UNIK: UNIK styre anbefalte at UNIK blir et institutt under det matematiske-naturvitenskapelige
fakultetet ved UiO. Ansatte i NTNU og UiO inhabile i saken.
Godt ledet møte.

