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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

15.06.2015

MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestledere/vararepresentanter

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 17.06.2015 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 10.06.15
LG-sak 057/2015 Gjennomgang av Cognos med IMEs ledere (ca. 13.00 – 14.00)
Målet med saken er å gi lederne ved IME en kort innføring i systemet Cognos, og derved gjøre den
enkelte leder i stand til å benytte systemet i den daglige virksomhetsstyringen innenfor seksjonene
økonomi, HR, forskning og utdanning.
LG-sak 058/2015 SFF runde 4 – status for initiativer fra IME, og innledende diskusjon rundt
videre prosess (ca. 14.00 – 14.30)
Saken er en konkret oppfølging av handling 6 under Forskning i IMEs handlingsplan for 2015. Målet
med saken er å presentere status for innmeldte SFF-initiativer hvor IMEs fagmiljøer er involvert, og
å starte en diskusjon hva som kan være en god prosess videre for å sikre god kvalitet i utforming og
understøtting av søknader utover høsten 2015 og våren 2016.
Beinstrekk (ca. 14.30 – 14.40)
LG-sak 059/2015 Høring vedr. utkast til fusjonsplattform – status og videre prosess (ca. 14.40 –
15.20)
Målet med saken er å diskutere status og videre prosess for IMEs høringsuttalelse vedr. utkastet til
fusjonsplattform. Instituttlederne bes gi en kort redegjørelse for status ved, og sentrale synspunkter
fra, sine respektive institutt. Det vil også bli orientert kort om viktige resultater og konklusjoner fra
workshopen for arbeidsgruppene for faglig utvikling 16/6-15.
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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LG-sak 060/20115 Infrastruktur-samarbeid med SINTEF – bestilling fra “Bedre sammen”prosjektet (ca. 15.20 – 15.40)
Målet med saken er å gå gjennom bestillingen vedr. infrastruktursamarbeid fra ”Bedre sammen”prosjektet, drøfte eventuelle spørsmål til og usikkerheter vedrørende bestillingen, og bli enige om en
hensiktsmessig intern prosess ved IME for å kunne svare på en god måte.
Student-moment (15.40 – 15.45)
Orienteringssaker (15.45 – 15.55)




Nytt om fusjonsprosessen
Ikke LG‐møte 24/6‐15
Første LG‐møte etter sommeren avholdes 19/8‐15 kl. 13.00 – 16.00

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

