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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

10.04.2015

MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestledere/vararepresentanter

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 15.04.2015 kl. 13.00-16.45

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 08.03.15
LG-sak 033/2015 Implementering av strategiske handlinger rettet mot økning av EU-finansiert
aktivitet (ca. 13.00 – 13.40)
IME-fakultetets strategiske handlingsplan for 2015 inneholder følgende prioriterte handlinger for å
øke vårt volum av EU-finansiert aktivitet og en innretning av denne aktiviteten for å understøtte vår
forsknings- og utdanningsagenda. '1. Utarbeide strategi/policy for bruk av EU-virkemidler under
H2020' og '7. Styrke engasjement i prosjektforberedende fora innen EU-systemet'. Vedlagte notat (se
vedlegg) angir en plan for integrert implementering av disse to handlingene. Målet med saken er å
konkludere rundt hvordan vi implementerer nevnte handlinger, etter en forutgående diskusjon og evt.
justering av planen.
LG-sak 034/2015 SFF runde 4 – innledende prosess (ca. 13.40 – 14.10)
Målet med saken er å ta en åpen innledende diskusjon/brainstorming rundt hvordan vi bør rigge en
intern prosess ved IME mhp. deltakelse i 4. søknadsrunde mot Sentra for fremragende forskning
(SFF), for på best mulig måte å stimulere og understøtte gode søknadsløp fra fakultetets fagmiljøer.
Intern frist ved NTNU for å melde inn tentative søknadsinitiativer er 20/5-15.
Beinstrekk (ca. 14.10 – 14.25)
Institutt-minutt (ITEM, ITK) (ca. 14.25 – 14.40)

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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Student-moment (ca. 14.40 – 14.45)
Orienteringssaker (ca. 14.45 – 15.40)









Orientering fra dekanmøte 14/4‐15
Fusjon – oppdatert status for prosessen, arbeidsgrupper for faglig utvikling, og plan for
kontakt mot fusjonspartnerne
Søkekomiteer til Onsager Fellowship – forventninger og status (søknadsfrist 25/5‐15)
Orientering om utlysning fra TSO HeVeT – frist 30/4‐15
Orientering om utlysning fra NTNU Toppundervisning – frist 15/5‐15 (cf.
https://www.ntnu.no/toppundervisning/utlysning‐av‐midler‐2015 )
Orientering
om
nytt
virkemiddel
i
NFR:
FRIPRO
Toppforsk
(http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/FRIPRO_satser_pa_fagmiljoer_med_stort_po
tensial/1254007594145 )
Orientering fra møte vedr. utvikling av samarbeid NTNU – Singapore 8/4‐15, og
oppfølging av dette
Dekanat‐ og instituttlederseminar 20. – 21. mai – oppdatering

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.40 – 15.45)

