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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

29.05.2015

MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestledere/vararepresentanter

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 03.06.2015 kl. 13.00-15. 30

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 27.05.15
LG-sak 048/2015 Orientering om det planlagte arbeidet for nye instituttnettsider ved IME (ca.
13.00 – 13.30)
Det er nylig laget en ny mal for instituttnettsider ved NTNU. I denne malen inngår forslag til hvordan
instituttene bør presentere sin undervisning og forskning på sine nettsider. Målet med denne saken er
å orientere om malen og tankene bak den, samt å presentere fremdriftsplanen for det videre arbeidet
med instituttnettsidene.
LG-sak 049/2015 Utkast til faglig plattform for NTNU etter fusjon med HiST, HiG, HiAls –
innledende diskusjon (ca. 13.30 – 14.30) [utsatt fra LG-møtet 27/5-15]
Første utkast til rapport om faglig plattform for det fusjonerte NTNU er planlagt ferdigstilt 22/5-15
(se tidligere utsendt mail eller last ned fra
http://www.ntnu.no/documents/1262755726/1262827395/Fusjonsplattform_utkast1.pdf/7646e87890d8-4db8-bcd8-5329ab36e53f). Målet med saken er å diskutere utkastet og få innledende
synspunkter, spørsmål og innspill fra LG på innhold, samt å diskutere videre prosess ved IME og
NTNU.
Beinstrekk (ca. 14.30 – 15.00)

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

29.05.2015

MW

LG-sak 050/20115 Bruk av BOX for dokumenthåndtering (ca. 14.45 – 15.00)
Målet med saken er å vise et eksempel fra ITEM på hvordan verktøyet BOX kan benyttes for
dokumenthåndtering ifm. faglærermøter/ledergruppemøter. Det er videre et mål at dette kan være til
inspirasjon til hvordan vi kan gjøre det for IMEs ledergruppe.
Student-moment (15.00 – 15.05)
Orienteringssaker (15.05 – 15.25)


Nytt om fusjonsprosessen



Orientering fra dekanmøte 2/6‐15

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.25 – 15.30)

