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Dato

Referanse

26.11.2015

MW

Møtereferat

Til stede:

Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, Geir Ivar Soleng, Ragnar
Hergum, IET, Erling Ildstad, Elkraft (fra kl. 13.20), Norvald Stol, ITEM,
Einar Rønquist, IMF, Letizia Jaccheri, IDI, FTV realfag Bendik Deraas, FTV
siv.ing. Hallvard Haugen og Nina Kotte (til kl. 14.35)
Tove K. Blomset Johnsen, ITK var til stede under sak 089/2015

Forfall:

Prodekan Bjarne E. Helvik, Morten Breivik, ITK og Harald Øverby, ITEM

Kopi til:

Nestledere og vararepresentanter

Gjelder:

Møte i ledergruppen

Møtetid:

Onsdag 25.11.15
Kl 13.00 – 16.00

Møtested: Møterom G144, Rådsrommet

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 18.11.2015 ble godkjent.

LG-sak 088/2015 Presentasjon fra IBM
IBM vil holde en presentasjon med vekt på hvordan de kan bidra til å understøtte innovasjon og
undervisning med IBMs teknologi. Målet med saken er å diskutere konkrete forslag vedr. dette med IMEs
ledergruppe. Fra IBM stiller Lars Hovind, Urs Schuppli (IBM Danmark) og Martin Claussen (IBM
Danmark).
Det vises til vedlagte slides.
LG-sak 089/2015 Forberedelse til dialogmøte med Rektor 7/12-15
Målet med saken er å kort gjennomgå agenda for det kommende dialogmøtet og Rektors forventninger til
møtet, diskutere ønskede forberedelser for møtedeltakerne, og å få innspill fra LG til det forberedende møtet
mellom rektor og dekan 27/11-15.
Dekanen orienterte.
Saken ble diskutert.
Til dialogmøtet inviteres også kontorsjefene. E-post om hvem som ønsker å delta, sendes Geir Ivar Soleng i
løpet av inneværende uke.
Etter dialogmøtet, fra kl. 14.45 til 15.45 arrangeres allmøte i EL6, vedr. faglig organisering, med rektor til
stede.
Beinstrekk
Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres herved til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 9/12-15.
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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Frist 3/12-15 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
Notat til IME om evaluering av studentassistenter er snart klart.
Orienteringssaker
•
•
•

Evt. nytt om fusjonsprosessen, inkl. prosessen med faglig og administrativ organisering
Ragnar Hergum og Erling Ildstad refererte fra møter med henholdsvis HiST og HiG
SFF og FME – oppdatert status
Ikke dekanmøter 24/11 og 8.12.2015

LG-saker, forts.
LG-sak 90/2015 Status og videre prosess i ”Bedre sammen”-prosjektet (ca. 15.15 – 15.55)
Målet er å gi IMEs ledergruppe nærmere innblikk i foreløpig status for prosjektet, og prosessen videre frem
mot en endelig rapport med konkrete anbefalinger - og oppfølging av disse. Hvordan bør lederne ved IME
være påkoblet dette arbeidet, og hvilke utfordringer ser man? Prof. Tor Grande, prodekan for forskning og
innovasjon ved NT og medlem i Bedre Sammen-prosjektgruppen, presenterer og innleder til diskusjon. Det
vises til https://www.ntnu.no/bedresammen for bakgrunnsinformasjon.
Professor Tor Grande orienterte, jfr. vedlagte slides.
Saken ble diskutert.
Det skal være heldagsmøte om saken 16.12.2015 og eventuelle innspill sendes Tor Grande innen et par dager
før.
Eventuelt
• Forespørsel om info ifm. møte ledelse UiB MatNat – IME – NT 26/11-15: Har noen av instituttene
ved IME samarbeid med UiB pr. i dag? Send e-post til Geir Ivar Soleng før møtet 26.11.15
•

Påminnelse: Frist for å levere liste over ansatte som skal delta på opplegg for kollegabasert veiledning
V2016 er 1/12-15!

Evaluering av møtet
Litt for stort bord, ellers bra møte

