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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

26.05.2014

MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestlederne

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 28.05.14, Kl. 13.00 Møtested: Møterom G144, Rådsrommet, Gamle Elektro
– 16.00

Signatur:

MW

Dersom man ønsker en liten prat/erfaringsutveksling med hverandre før møtet, vil kaffen stå
klar på rådsrommet fra kl. 12.30.
Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte 21/05-14
LG-sak 048/14 Utvikling innen Smart læring (ca. 13.00 – 14.00)
Målet med saken er å bringe IMEs ledergruppe ”up to date” når det gjelder utviklingen innenfor
“Smart læring”, og å inspirere og motivere til videre diskusjon og utvikling ved IME rundt dette
temaet. Prof. Arne Krokan, prosjektleder for NTNUs prosjekt “Smart læring” (cf.
http://arnek.wordpress.com/tag/ntnu/) som støttes av Rektors satsing på innovativ utdanning,
presenterer og innleder til diskusjon og spørsmålsrunde.
LG-sak 049/14 Månedlig oppfølging av budsjettavvik (ca. 14.00 – 14.30)
Målet med saken er å orientere ledergruppen om intern metodikk for oppfølging av månedlige avvik
mot periodisert budsjett på instituttnivå. Vegard Kildal orienterer.
Beinstrekk (ca.14.30 – 14.45)
LG-sak 050/14 Personlig egnethet som kriterium ved ansettelser (ca. 14.45 -15.15)
Målet med saken er å innlede til en åpen diskusjon om hvordan personlig egnethet bør vurderes og
benyttes som kriterium i fremtidige rekrutteringsprosesser ved IME.
Institutt-minutt (ITEM, ITK) (15.15 – 15.30)
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 73594586

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

26.05.2014

MW

Student-moment (15.30 – 15.35)
Orienteringssaker (15.35 – 15.55)
‐

Oppdatering av ansattprofiler på nett ved IME. Nina Kotte orienterer.

‐

Orientering fra dekanmøte 27/5-14

‐

Orientering fra dialogmøte mellom Forskningsrådet og DMF-, IME-, IVT- og NT-fakultetene
23/5-14

‐

Nordic Five Tech – innspill fra instituttene til tidligere utsendt utkast fra Kristin Wergeland
Brekke til oppsummering vedr. status for og forslag til videre strategisk utvikling av N5Tsamarbeidet

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

