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Dato

Referanse
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Møtereferat

Til stede:

Dekan Geir E. Øien, prodekan Bjarne E. Helvik, prodekan Brynjulf Owren,
fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, Harald Øverby ITEM, Einar Rønquist
IMF, Morten Breivik ITK, Letizia Jaccheri, IDI, Erling Ildstad, Elkraft, FTR
realfag Madeleine Lorås, FTR siv.ing. Trine Erfjord Meling og Nina Kotte

Forfall:

Ragnar Hergum IET og Camilla Thorrud Larsen,

Kopi til:

Nestledere og vararepresentanter

Gjelder:

Møte i ledergruppen

Møtetid:

Onsdag 20.05.15
Kl 14.00 – 15.35

Møtested: Møterom G144, Rådsrommet

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 06.05.2015 ble godkjent.

LG-sak 043/2015 Debriefing etter IMEs ledergruppes besøk ved Høgskolen i Ålesund 18/5-15
Målet med saken er å kort oppsummere/utveksle inntrykk og synspunkter etter besøket hos HiÅ 18/515.
Det var enighet om at det var et interessant besøk, og at Hiå gjør mye bra, faglig spennende.
Interessant å høre om utfordringene i bachelor-studiene, hvordan studiene fungerer og frafall.
Studentene følges opp tett og høgskolen har et tett samarbeid med industrien, noe som er positivt for
oss når det gjelder BOA-virksomhet og muligheter for praksisplasser.. Det er ganske små forhold (få
personer som jobber innen samme fagområde) og de ga inntrykk av at de så frem til å finne
samarbeidspartnere innen sine fagområder ved NTNU. Tiden ble litt for knapp. Det var mye
informasjon, tette foredrag og det ble for liten tid til diskusjon. Nina ber om at enhetene ser på sine
program og vurderer tidsaspektene når det gjelder Åpen dag ved NTNU 28.5.15. Sett av nok tid til
mingling. ITK har avtalt nytt møte i Ålesund 5. juni for oppfølging.
LG-sak 044/2015 Kollegabasert veiledning ved IME - pilotprosjekt 2015
I IMEs handlingsplan for 2015 står det i punkt 10: Utarbeide et pedagogisk videreutviklingstilbud
for lærere ved IME. Vi ønsker å lansere et forslag om at dette punktet realiseres som et kollegabasert
veiledningstiltak etter mal fra et opplegg som nå igangsettes ved NT-fakultetet. Målet med saken er å
presentere dette opplegget, diskutere hvordan det eventuelt kan tilpasses for bruk ved IME, og få
ledergruppas synspunkter på igangsetting av et pilotprosjekt i kollegabasert veiledning.
Brynjulf Owren presenterte opplegget fra NT.
Saken ble diskutert.
Konklusjon:
Ledergruppen støtter forslaget om å arbeide videre med et opplegg for IME. Det satses på å komme
i gang med et pilotprosjekt vårsemesteret 2016.
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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Student-moment: Flott at IME inviterer samtlige LUR-kandidater til sin avslutningshøytidelighet
(utmatrikuleringen).
Orienteringssaker


Nytt om fusjonsprosessen – Jfr. jevnlig oppdatert nettside: http://www.ntnu.no/fusjon



Orientering fra dekanmøte 19/5-15
-Orientering om samarbeid MOT – NTNU, http://www.mot.no/mot-camp/
-Fusjon



Orientering fra møte vedr. utredning om UNIKs fremtid 13/5-15
Dekanen orienterte.



Orientering om ”EUs H2020 - Administrative rutiner og prosessbeskrivelser for NTNUs
deltakelse”
Utsatt til LG-møtet 10.06.2015.



Orientering om nye rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags- og oppdragsfinansiert
aktivitet (BOA)
Anders Kongsli Kvernberg orienterte – Jfr. https://www.ntnu.no/ime/om/okonomi



Informasjon om ”Akademiet for yngre forskere”
Jfr. vedlagte slides. Spre informasjon på instituttene om dette.



Orientering om dekanens tertialrapport med frist 21/5-15
Jfr. tidligere tilsendt notat til rektor fra IME-fakultetet.

Eventuelt:
• Orientering fra dialogmøte mellom NTNUs MNT-fakulteter og Norges Forskningsråd 20/5-15
– FRIPRO V2015: 60 MNOK av IKTPLUSS-budsjettet lagt i potten, øremerket til IKT og evitenskap!
• Søknadsfrist 27/5 – har vi oversikt over søknader ved IME?
– Utlysning ute på skisser til IKTPLUSS FYRTÅRN innenfor “fremtidens IKT-løsninger innen
helse og omsorg”!
• Skissefrist (obligatorisk) 10/6-15 – planlegges det skisser fra IME?
• Frist søknad forprosjekt 9/9-15: 10-15 forprosjekt støttes.
• 17/2-16: Søknadsfrist, full søknad FYRTÅRN
• Planlegges med 2-3 fyrtårn à 50-100 MNOK (4-5 års varighet, oppstart mai 2016).
• http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/IKTPLUSS/1254002623262/p1173268235938?visA
ktive=true

