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Godkjenning av innkalling, og referat fra LG-møte 01.03.2017
Prinsipper for utbetaling av tilleggslønn for vitenskapelig ansatte (ca. 13.00 – 13.30)
Målet med saken er å orientere ledergruppen om et initiativ fra IV-fakultetet vedrørende presisering
av prinsipper for utbetaling av tilleggslønn ifm. eksternfinansiert virksomhet, og å diskutere videre
oppfølging av dette ved IE-fakultetet. HR-sjef Cathrine Haugan Grønvik innleder til diskusjon.
LG-sak 028/2017 Studentrepresentasjon på IEs institutter (ca. 13.30 – 13.45) [2 vedlegg]
Målet med saken er å få innspill fra ledergruppen til FTRene om studentenes representasjon på
instituttene neste år, med fokus på kvotering. Videre vil FTRene orientere om bruk av ITVer.
LG-sak 029/2017 Utlysning av stilling som universitetslektor/førstelektor i
Automatiseringsteknikk ved Institutt for teknisk kybernetikk (ca. 13.45 – 14.05) [2 vedlegg]
Målet med saken er å få presentert, diskutere og kvalitetssikre et forslag på utlysningstekst for
ovennevnte stilling. Instituttleder innleder til diskusjon.
LG-sak 030/2017 IEs arealprosjekt 2017 – videre fremdrift (ca. 14.05 – 14.30)
Målet med saken er å følge opp fremdriften for arealprosjektet diskutert i LG 1/3-17, og søke å
konkludere rundt mandat, bemanning, og fremdriftsplan. Prosjektet skal se på videreutvikling av
arealer som kan bidra til flere velfungerende studentarbeidsplasser, og bedre læringsmiljø, i lys av i)
behov og handlingsrom som er avdekket gjennom Samlokaliseringsprosjektet, ii) overordnede
føringer for det langsiktige campusprosjektet, og iii) erfaringer vi har gjort oss knyttet til eksisterende
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arealpiloter og innovative lærings- og identitetsarealer ved IE. Erstatning for laboratoriearealer på
Kalvskinnet ved samlokalisering på Gløshaugen omfattes også av prosjektet.
Beinstrekk (ca. 14.30 – 14.45)
LG-sak 031/2017 Oppfølging av arbeidet med faglig integrasjon og porteføljeutvikling (ca. 14.45
– 15.05)
Gjennom 2016 har flere arbeidsgrupper jobbet med ulike deler av faglig integrasjon og
porteføljeutviklingen. Deler av dette arbeidet har allerede blitt presentert for ledergruppen. Hensikten
med denne saken er å gi en oppdatering på det arbeidet som bl.a. utføres gjennom
Forvaltningsutvalget for 3-årig ingeniørutdanning, og også presentere status for IEs overordnede
oppfølgingsplan.

LG-sak 032/2017 Utmatrikulering ved IE 2017 – orientering om forslag til opplegg (ca. 15.05 –
15.20)
”Utmatrikulering” av avgangsstudentene på masternivå var en tradisjon ved det tidligere IMEfgkultetet siden 1988. Dekan mener at en tradisjon med årlig markering og feiring av våre
avgangsstudenter bør innføres fra starten også ved IE-fakultetet. Stort studentantall, flere ulike typer
grader, spredt geografi, og uttalte ønsker om endringer fra linjeforeningene, gjør dog at en
utmatrikuleringsseremoni ved IE ikke uten videre bør legges opp etter mal av IMEs seremoni. Ellen
Hove og Kristoffer Halseth fra Studieseksjonen orienterer om forslag til revidert opplegg.
Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 15/3-17. Frist
9/3-17 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 (ca. 15.20 – 15.25)
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
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Orienteringssaker (ca. 15.25 – 15.55)






Kort orientering fra dekanmøte 14/3-17
Informasjon om kommende nettverk innen kystinfrastruktur under TSO Havrom (v/Terje
Meisler)
Informasjon rundt arbeidet med Områdeemnet, dvs. et av de tre fellesemnene som styret
har besluttet skal innføres på alle studier (v/Terje Meisler)
Utlysning av instituttlederstillinger ved IE er ute – søknadsfrist 20/3-17
Oppdatering vedr. Starmus-festivalen (cf. https://www.ntnu.no/starmus )

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.55 – 16.00)
Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.

