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Møtereferat

Til stede:

Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren,
Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Harald Øverby, ITEM, Einar
Rønquist, IMF, Erling Ildstad, Elkraft, Letizia Jaccheri, IDI, FTV realfag
Bendik Deraas, FTV siv.ing. Hallvard Haugen
Harald Lenschow var til stede under sak 081 og 082/2015

Forfall:

Morten Breivik, ITK

Kopi til:

Nestledere og vararepresentanter

Gjelder:

Møte i ledergruppen

Møtetid:

Onsdag 04.11.15
Kl 13.00 – 15.40

Møtested: Møterom G144, Rådsrommet

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 28.10.2015 ble godkjent.
LG-sak 083/2015 Utvikling i vitenskapelig publisering ved IME
Antall registrerte publikasjonspoeng gikk ned med ca. 20 % ved IME i 2014, noe som forklarer en
stor del av NTNUs samlede nedgang for samme år. Hva skyldes denne store nedgangen (som altså i
hovedsak har rammet IME blant NTNUs fakulteter)? Målet med saken er å å få til en åpen
diskusjon i LG rundt mulige årsakssammenhenger, forklaringer, trender og konsekvenser, og
eventuelt identifisere aksjoner som bør gjennomføres for å fortsatt styrke vitenskapelig publisering
(og registrering av slik publisering) ved IME. Instituttlederne bes reflektere i forkant over resultater
og mulige årssakssammenhenger ved sine respektive institutter, som basis for en runde hvor hver
instituttleder reflekterer over temaet også i møtet.
Geir E. Øien orienterte, jfr. vedlagte slides.
Saken ble diskutert.
LG-sak 084/2015 Debriefing og oppfølging av strategiseminar på Hell 2. – 3. november
Målet med saken er å oppsummere de viktigste konklusjonene og deltakernes sterkeste inntrykk fra
strategiseminaret,og diskutere hvordan vi best følger opp disse i videre plan- og strategiarbeid.
Geir E. Øien orienterte, jfr. vedlagte slides.
Saken ble diskutert.
Det må settes stort fokus på forbedring av administrative støttesystemer.
Beinstrekk

Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@ime.ntnu.no
http://www.ntnu.no

Besøksadresse
Elektrobygget E2

Telefon
+47 73 59 42 02

Saksbehandler
Marit Wessel

Telefaks
+47 73 59 36 28

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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Saker fra instituttene
- Rapport fra Grace Hopper-konferansen 2015 (Letizia Jaccheri, Harald Øverby og Katja Maria
Abrahamsson) – Jfr. vedlagte slides.
Instituttlederne inviteres herved til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet
11/11-15. Frist 5/10-15 kl. 16.00 for innspill på epost til dekan. Det som trengs er:




Tittel på saken
Anslått tidsbehov (maks 15 minutter; vi følger evt. opp med en lengre ordinær sak senere
ved behov for ytterligere diskusjon)
Målformulering for saken ("Målet med saken er…")

Forslagsstiller forutsettes å innlede til diskusjon, gjerne over noen få lysark, i møtet.
Student-moment:
Evaluering av studentassistenter. Ledergruppen anmodet studentene om å sende ut en e-post om
saken til instituttlederne. Muligens også at studentene inviterte seg selv til å delta i ledergruppene
ved instituttene for å orientere om dette.
FTVene bes orientere/informere kort om aktuelle saker studentene er opptatt av.
Orienteringssaker
•
Orientering fra dekanmøte 3/11-15
-Rektors møter med instituttlederne videreføres i 2016.
-Alternative framdriftsplaner for utredning og vedtak om instituttstruktur. Det er så langt
forutsatt at et vedtak fattes mot slutten av 2016, og at iverksetting skjer gjennom tiltredelse av
ny instituttledelse 01.08.2017.
-På grunn av fusjonen, gjennomføres Arbeidsmiljøundersøkelsen neste gang i 2017. Det
foreslås og at det utarbeides et verktøy for oppfølging av arbeidsmiljøet i perioden frem til ny
undersøkelse gjennomføres.
Innkalling og referat er lagt ut under følgende link:
https://innsida.ntnu.no/wiki/‐/wiki/Norsk/Dekanm%C3%B8tet
•

IMEs innspill til notatet om administrativ organisering – utsendt til ledergruppen i
etterkant av møtet.

•

FME‐ og SFF‐prosessen – kort oppdatering på status

•

Evt. nytt om fusjonsprosessen – Rapport om faglig organisering er kommet. Aktuelle
modeller fins på sidene 24 – 28. Saken tas opp på neste LG‐møte
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Påminnelse om del 2 av infrastruktur‐bestilling fra ”Bedre sammen”‐prosjektet (frist
15/11‐15) – Intern frist 10.11.‐2015, sendes Tor Fr. Holan.

Eventuelt:
-Fyrtårn – web-sider, ferdigstilt:
http://www.ntnu.edu/ime/bigdata
https://www.ntnu.edu/ime/camos
https://www.ntnu.edu/ime/eecs
https://www.ntnu.edu/ime/oade
https://www.ntnu.edu/ime/smartgrids
- John Erik Fornæss, Matematiske fag, utnevnt til AMS Fellow.

