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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

19.04.2015

CHG

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestledere/vararepresentanter

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 22.04.2015 kl. 13.00-16.00

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 15.04.15
LG-sak 035/2015 SFF AMOS – Presentasjon og invitasjon til samarbeid (ca. 13.00 – 13.40)
Målet med saken er å presentere SFF AMOS (Autonomous Marine Operations and Systems) som et
fremragende eksempel på en langsiktig strategisk satsing på tvers av fagmiljøer, som har gitt store
faglige og omdømmemessige gevinster for både de deltakende fagmiljøer spesielt og for NTNU
generelt. Senterleder, prof. Asgeir J. Sørensen fra Institutt for marin teknikk, vil presentere senteret –
historikk/bakgrunn, strategi, ledelse, organisering, ambisjoner og resultater – og invitere til en
diskusjon omkring hva andre miljøer kan lære av AMOS’ eksempel, og hvordan vi kan få til et enda
bredere og sterkere samarbeid mellom AMOS og fagmiljøene ved IME.
LG-sak 036/2015 IMEs utviklingsplan for framtidig studieprogramportefølje på kort og lang
sikt (ca. 13.40 – 14.10)
Målet med saken er å presentere fakultetets utviklingsplan for sin studieportefølje (se vedlegg), og
motta ledergruppens synspunkter.
Beinstrekk (ca. 14.10 – 14.25)
LG-sak 037/2015 Rektorledet delegasjon til Singapore og Sør-Korea i uke 41 (ca. 14.25 – 14.45)

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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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato

Referanse

10.04.2015

MW

Målet med saken er diskusjon rundt/forslag på hvilke fagområder og personer IME bør delta med i
ovennevnte delegasjon og hva slags mål vi bør ha med deltakelse, med bakgrunn i tentative innspill
fra instituttene, føringer fra Rektor (se vedlegg), samt dekanmøtets diskusjon 22/4-15. Diskusjonen vil
danne grunnlag for innspill fra IME til Rektor innen fristen 29/4-15.
LG-sak 038/2015 Arbeidsgrupper for faglig utvikling i fusjonsprosessen (ca 14.45 – 15.05)
Målet med saken er å diskutere innspill til personer som IME bør fremme til å delta i
arbeidsgruppene for faglig utvikling som vedtatt av styringsgruppa for fusjonen i deres møte 15/4-15
(se vedlegg). Frist for innspill på personer til fusjonsprosjektet er 30/4-15.
Institutt-minutt (ca. 15.05 – 15.20)
Student-moment (ca. 15.20 – 15.25)
Orienteringssaker (ca. 15.25 – 15.55)
•
•
•
•
•

Orientering fra dekanmøte 21/4-15
Fusjonsprosessen – oppdatert status
Avbyråkratisering og forenkling i 2015 - status
Dekanat- og instituttlederseminar 20. – 21. mai – oppdatert status
LG-møte 29/4-15 avlyses, pga. overlapp med Nasjonalt fakultetsmøte i realfag

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

