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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

12.02.2015

MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:
Om:
Møtetid:

Ledergruppemøte
Onsdag 18.02.2015 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 til dagens møte og referat fra møte 11.02.2015
LG-sak 014/15 ”Fra undervisning til læring”: Presentasjon av FUS-rapport, og implementering
av IMEs strategiske handlinger rundt styrking av læringsmiljø samt innovasjon og kvalitet i
utdanning (ca. 13.00 – 14.00) [vedlegg: FUS-rapport ”Fra undervisning til læring”]
Målet med saken er å presentere FUS-rapporten ”Fra undervisning til læring” (se vedlegg), og på
bakgrunn av denne presentasjonen initiere en diskusjon rundt hvordan vi best bør innrette
implementeringen av IMEs strategiske handlinger rundt ovennevnte tema. UNIPEDs leder Reidar
Lyng vil presentere rapporten.
LG-sak 015/15 Status for arbeidet med TDI-modellen ved IME (ca. 14.00 – 14.30)
Målet med saken er å orientere om status for arbeidet med innføring av TDI-modellen ved IME.
Prosjektleder Lise Sagdahl deltar på saken.
Beinstrekk (ca. 14.30 – 14.45)
LG-sak 016/15 Utvikling av studieprogramlederrollen ved IME (ca. 14.45 – 15.15)
Målet med saken er å starte en diskusjon om hvordan vi kan styrke studieprogramlederrollen ved IME
på en slik måte at vi får økt kvalitet i studieprogrammene.
Institutt-minutt (Elkraft, IDI) (ca. 15.15 – 15.30)
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

12.02.2015

MW

Student-moment (ca. 15.30 – 15.35)
Orienteringssaker (ca. 15.35 – 15.55)
‐
‐
‐
‐

Fusjonsprosessen (tidligere SAKS) – oppdatering på status
Orientering fra møte om samarbeid ved MatNat‐fakultetet, UiO 16/2‐15
Læringsfestivalen 2015
Påminnelse: Visjon2030 – påmeldingsfrist i dag!

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

