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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

05.01.2015

MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:
Om:
Møtetid:

Ledergruppemøte
NB: Torsdag 08.01.2015 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 10.12.14.
LG-sak 001/15 Rapportering fra IMEs utvalg for innovativ utdanning (IU) (ca. 13.00 – 13.30)
Målet med saken er å informere om utvalgets arbeid i høstsemesteret 2014, diskutere dets planer for
påfølgende semester, og drøfte på hvilken måte fakultetets fagmiljøer bør involveres og kan bidra i
det videre arbeidet med innovativ utdanning ved IME. Utvalgets leder, professor John Krogstie,
presenterer og innleder til diskusjon.
LG-sak 002/15 Oppsummering av gjennomgangen av IMEs fyrtårnsatsinger (ca. 13.30 – 14.20)
[vedlegg: slide med tomt evalueringsskjema som LGs medlemmer bes om å fylle ut før møtet.]
Målet med saken (utsatt sak 108/14 fra LG-møte 3/12-14) er å oppsummere ledergruppens inntrykk
etter gjennomgangen av IMEs 6 fyrtårnsatsinger i LG høsten 2014, og å diskutere videre oppfølging
og videreutvikling av tiltak og satsinger, både spesifikt mot fyrtårnsatsingene selv, og for å
understøtte IMEs fokusområde ”Konsentrasjon og kvalitet i forskning” mer generelt. Hvordan kan vi
best måle fyrtårnenes grad av suksess i henhold til de forventninger som ble kommunisert ved
opprettelsen, og hvilket tidsperspektiv bør vi legge til grunn når vi gjør dette? Har vi idéer til
andre/supplerende tiltak som kan styrke IME innenfor ovennevnte fokusområde?
Beinstrekk (ca. 14.20 – 14.35)

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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LG-sak 003/2015 SAKS: Rapport fra seminar 7/1-15 og forberedelser til ekstraordinært LGmøte 9/1-15 (ca. 14.35 – 15.20)
Målet med saken er å rapportere til LG fra SAKS-”speed-dating”-seminaret sammen med
representanter fra HiG, HiN, HiST og HiÅ 7/1-15, og å forberede diskusjonen om SAKS med rektor
Gunnar Bovim i ekstraordinært LG-møte om SAKS 9/1-15. IMEs representanter på seminaret (dekan,
prodekaner, instituttlederne Morten Breivik og Harald Øverby) bes forberede seg på en kort muntlig
oppsummering av sine inntrykk fra seminaret. Alle LGs medlemmer bes reflektere over hvilke
momenter man mener det er viktigst å ta opp med rektor i møtet 9/1-15.
Institutt-minutt (ITEM, ITK) (ca. 15.20 – 15.35)
Student-moment (ca. 15.35 – 15.40)
Orienteringssaker (ca. 15.40 – 15.55)
- ”Bedre sammen”-prosjektet – oppsummering av momenter fra fakultetsstyrets diskusjon 15/12-14
og fra dialogmøte med SINTEF IKT 18/12-14
Eventuelt, og evaluering av møtet (ca.15.55 – 16.00)

