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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

15.05.2015

MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestledere/vararepresentanter

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 20.05.2015 kl. 14.00-15.45 NB:
Merk starttidspunkt

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 06.05.15
LG-sak 043/2015 Debriefing etter IMEs ledergruppes besøk ved Høgskolen i Ålesund 18/5-15
(ca. 14.00 – 14.15)
Målet med saken er å kort oppsummere/utveksle inntrykk og synspunkter etter besøket hos HiAls 18/515.
LG-sak 044/2015 Kollegabasert veiledning ved IME - pilotprosjekt 2015 (ca. 14.15 – 14.45)
I IMEs handlingsplan for 2015 står det i punkt 10: Utarbeide et pedagogisk videreutviklingstilbud
for lærere ved IME. Vi ønsker å lansere et forslag om at dette punktet realiseres som et kollegabasert
veiledningstiltak etter mal fra et opplegg som nå igangsettes ved NT-fakultetet. Målet med saken er å
presentere dette opplegget, diskutere hvordan det eventuelt kan tilpasses for bruk ved IME, og få
ledergruppas synspunkter på igangsetting av et pilotprosjekt i kollegabasert veiledning.
Student-moment (14.45 – 14.50)
Orienteringssaker (14.50 – 15.40)


Nytt om fusjonsprosessen



Orientering fra dekanmøte 19/5‐15

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

15.05.2015

MW



Orientering fra møte vedr. utredning om UNIKs fremtid 13/5‐15



Orientering om ”EUs H2020 ‐ Administrative rutiner og prosessbeskrivelser for NTNUs
deltakelse”



Orientering om nye rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags‐ og oppdragsfinansiert
aktivitet (BOA)



Informasjon om ”Akademiet for yngre forskere”



Orientering om dekanens tertialrapport med frist 21/5‐15

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

