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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

27.03.2015

MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestledere/vararepresentanter

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 08.04.2015 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 25.03.15
LG-sak 029/2015 Presentasjon av NTNU Bridge (ca. 13.00 – 13.30)
NTNU Bridge er NTNUs offisielle koblingsportal mellom NTNU‐studentene og arbeidslivet i
samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber (cf. https://www.ntnu.no/bridge/ ).
Målet med saken er å presentere NTNU Bridge, orientere om status for virkemiddelet, og diskutere
hvordan NTNU Bridge best kan nå ut til brukerne og effektivisere informasjonsflyt. Ida Ulseth fra
NTNU Bridge orienterer.
LG-sak 030/2015 Presentasjon av TSO Energi (ca. 13.30 – 14.15)
Målet med saken er å informere om NTNUs overordnede tematiske satsningsområde (TSO) Energi,
og diskutere hvordan IME best kan understøtte og delta i satsningen. TSO-leder Olav Bjarte Fosso
orienterer og innleder til diskusjon.
Beinstrekk (ca. 14.15 – 14.25)
LG-sak 031/2015 Oppfølging av NTNUs politikk for eksportkontroll (ca. 14.25 – 14.55)
Målet med saken er å orientere om og diskutere utkast til offisiell politikk for eksportkontroll ved
NTNU (se vedlegg), hva som er IMEs ansvar i denne forbindelse, og hvilke aksjoner som må
gjennomføres i fagmiljøene (institutt, programråd) for at vi skal kunne ivareta dette ansvaret.
Politikken har som formål å besørge at NTNU er på riktig side av norsk lov ved tilsetting og opptak
av personer fra sanksjonerte stater etter eksportkontroll-loven.
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 032/2015 Oppfølging av IMEs handlingsplan for 2015 (ca. 14.55 – 15.25)
Målet med saken er gå gjennom status for implementering av IMEs handlingsplan for 2015, og
diskutere videre oppfølging og ressursmessige prioriteringer, inkludert videre diskusjon rundt bruk av
dekani pott, og SO-stillinger for 2016.
Institutt-minutt (IET, IMF) (ca. 15.25 – 15.35)
Student-moment (ca. 15.35 – 15.40)
Orienteringssaker (ca. 15.40 – 15.55)






Kort orientering fra dekanseminar om korrupsjon 7/4‐15
Fusjon – orientering om status for prosessen, arbeidsgrupper for faglig utvikling, og
forslag til plan for kontakt mot fusjonspartnerne
Årets formidler ved IME ‐ status
Dekanat‐ og instituttlederseminar 20. – 21. mai ‐ oppdatering
Påminnelse om IME‐fest i Hangaren 16/4‐15!

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

