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Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestlederne

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 26.03.2014 kl. 13.00-16.00 Møtested: Møterom G 144, Rådsrommet

Signatur:

ABR

Godkjenning av innkalling, og referat fra LG-møte 12/3-14
LG-saker
LG-sak 023/2014 Eksperter i Team – status og muligheter (ca. 13.00 – 13.30)
Målet med saken er å orientere ledergruppen om emnet Eksperter i team (EiT) - mål, metoder og
resultater - og spesielt diskutere IMEs bidrag inn i dette faget. Videre settes fokus på fagets videre
utvikling, og vi vil diskutere mulige måter IME kan bidra på inn i utviklingen av EiT. Leder for EiT,
Bjørn Sortland, orienterer og innleder til diskusjon.
LG-sak 024/2014 Sluttføring av kvalitetsmelding for utdanning 2013 (ca. 13.30 – 13.55)
Målet med saken er å gå gjennom foreliggende utkast til IMEs Kvalitetsmelding (cf. utkast tidligere
tilsendt på epost) og få innspill, kommentarer og forslag til dette, slik at en godt forankret
Kvalitetsmelding kan ferdigstilles og oversendes Rektor innen fristen ¼-14. Prodekan Brynjulf Owren
innleder til diskusjon.
LG-sak 025/2014 Status for rapportering på utviklingstrekk i IMEs studieportefølje V2014 (ca.
13.55 – 14.20)
Målet med saken er å gjøre opp status for tilbakemeldinger (frist ¼-14) fra IME og IMEs institutter til
Rektor vedr. forventede hovedtrekk i utviklingen av IMEs studietilbudsportefølje på kort og lang sikt.

Postadresse
Sem Sælands vei 5
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@ime.ntnu.no
http://www.ime.ntnu.no

Besøksadresse
Sem Sælands vei 5
7034 Trondheim

Telefon
+ 47 73 59 42 02
Telefaks
+ 47 73 59 36 28

Seniorkonsulent
Anne Kristin Bratseth
Tlf: + 47 73 59 67 15

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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Prodekan Brynjulf Owren innleder til diskusjon, og berørte instituttledere bes redegjøre kort for
synspunkter fra instituttene.
Beinstrekk (ca. 14.20 – 14.30)
LG-sak 026/2014 Revisjon av IMEs strategiske plan for vitenskapelig utstyr (ca. 14.30 – 14.45)
Målet med saken er å gå gjennom et forslag til prosess for revisjon av IMEs strategiske utstyrsplan,
og evt. revidere forslaget ihht. innspill og synspunkter fra LG.
LG-sak 027/2014 Forskningstermin-ordningen – revisjon av invitasjonsbrev og retningslinjer
(ca. 14.45 – 15.00)
Målet med saken er å legge frem og gå gjennom et forslag til revidert invitasjonsbrev til og reviderte
retningslinjer for IMEs forskningstermin-ordning, og å få kommentarer og synspunkter fra LG som
kan brukes til å ferdigstille brevtekst og retningslinjer før utsending av årets invitasjonsbrev.
LG-sak 028/2014 Campus-utvikling ved NTNU – status vedr. tilbakemeldinger og innspill (ca.
15.00 – 15.10)
Målet med saken er å få oversikt over om instituttene ved IME sender egne innspill til Rektor innen
fristen 31/3-14, og å orientere LG om fakultetsstyrets synspunkter og innspill i saken etter
fakultetsstyremøtet 21/3-14.
Institutt-minutt og Student-moment må dessverre utgå som egne poster denne gang pga. stor
saksmengde i forhold til tilgjengelig tid.
Orienteringssaker (ca. 15.10 – 15.55)
-

IMEs formidlingspott 2014

-

Orientering fra dekanmøter 18/3-14 og 25/3-14

-

-

-

-

-

Orientering om nytt opplegg for ForVei i 2014

Orientering fra møte med Helse Midt-Norge 19/3-14

Orientering fra møter om ny FME-utlysning 11/3-14 og 19/3-14

Orientering fra fakultetsstyremøte 21/3-14

Supplerende kandidater til NTNUs ”Stjerneprogram”
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-

Nytt sykkelstativ utenfor IT-bygget – orientering fra IDI

-

Ny politikk for studentprinting ved NTNU – innledende orientering

-

Oppdatering vedr. studietur til Brussel 23. – 25. April
Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.55– 16.00)

