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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

31.10.2016

Referanse

2016/MW

Møteinnkalling
Til:

Utvidet ledergruppa

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter
Om:

Utvidet ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 02.11.16 kl. 13.00-16.00

Møtested: Rådsrommet G144, Gamle elektro

Signatur:

Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte 12.10.2016
LG-sak 086/2016 Debriefing av og oppfølging etter ”Bli Kjent”-seminar 26. – 27. oktober (ca. 13.00
– 13.30)
Målet er å kort oppsummere deltakernes inntrykk etter seminaret, og identifisere noen konkrete
oppfølgingspunkter som ledelse og fagmiljøer bør fokusere på i det videre.
LG-sak 087/2016 Kollegabasert veiledning (KBV) ved IE-fakultetet våren 2017 (ca. 13.30 – 14.15)
IME-fakultetet innførte kollegaveiledning som en obligatorisk aktivitet for alle sine undervisere fra og med
våren 2015. Målet med saken er å diskutere en utvidelse av aktiviteten til å omfatte hele det nye IEfakultetet, og å foreslå hvordan dette i så fall best kan implementeres.
Beinstrekk (ca. 14.15 – 14.30)
LG-sak 088/2016 Administrativ organisering ved NTNU fra 1/1-2017 – status og videre prosess (ca.
14.30 – 14.50)
Målet med saken er å gå gjennom status for prosessene knyttet til administrativ organisering ved NTNU
og IE-fakultetet, og avklare eventuelle spørsmål og uklarheter knyttet disse.
LG-sak 089/2016 Forslag på utlysningstekst for professor/førsteamanuensis innenfor Dependable
Distributed Embedded Systems ved Institutt for teknisk kybernetikk (ITK) (ca. 14.50 – 15.05)
Målet med saken er å orientere om, diskutere og kvalitetssikre forslag til utlysningstekst for en ny stilling
som professor/førsteamanuensis ved ITK. Instituttleder orienterer og innleder til kort diskusjon. [vedlegg:
Utkast til betenkning]
LG-sak 090/2016 Omstillingsprofessorater – et nytt virkemiddel ved I(M)E (ca. 15.05 – 15.30)
IME-fakultetet konkluderte våren 2016, i felles strategiseminar for fakultetsstyre samt faglig og
administrativ ledelse, med at det vil være hensiktsmessig å ta i bruk et nytt fakultets-virkemiddel, tentativt
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kalt ”omstillingsprofessorater”, for å sikre at vi får en mest mulig hensiktsmessig og helhetlig fagstrategisk
utvikling for fakultetet sett under ett. Målet med saken er i) å orientere den utvidede ledergruppen om hva
som er tenkt å ligge i dette virkemidlet ii) å forankre bruken av virkemidlet blant medlemmene i IEs nye
ledergruppe, og iii) å invitere fagmiljøene til dialog omkring hvordan retningslinjer og
beslutningsgrunnlag for intern prioritering mellom fagfelter og miljøer bør utformes før en første utlysning
på omstillingsprofessorater ved IE i 2017.
Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 9/11-16. Frist
3/11-16 kl. 16.00 for innspill på epost til dekan. Det som trengs er:




Tittel på saken
Anslått tidsbehov (maks 15 minutter; vi følger evt. opp med en lengre ordinær sak senere ved
behov for ytterligere diskusjon)
Målformulering for saken ("Målet med saken er…")

Forslagsstiller forutsettes å innlede til diskusjon, gjerne over noen få lysark, i møtet.
Student-moment (ca. 15.30 – 15.35)
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
Orienteringssaker (15.35 – 15.55)




Orientering fra dekanmøte 1/11-16
Invitasjon til MNT-konferansen 2017
Neste LG-møte 9/11-16 kl. 13.00 – 16.00.

Eventuelt og evaluering av møtet (ca. 15.55 – 16.00)
Eventuelt:
Førsteamanusis innen Mobile og Trådløse nett (mobile and wireless networking) – stillingsinstruks/
kunngjøring

