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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

29.04.16

2016/MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:
Om:

Nestledere/vararepresentanter

Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 04.05.16 kl. 13.00-16.00

Møtested: Møterom B212, Savannen, 2. etg. Elektroblokk B

Signatur:

Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte
27.04.2016
LG-sak 045/2016 Faglig integrasjon og utvikling i studieportefølje innenfor IKT – statusrapport
fra arbeidsgruppe (ca. 13.00 – 13.30)
Målet med saken er å gi LG en statusrapport fra arbeidet i en av de etablerte tverrfakultære
arbeidsgruppene for faglig integrasjon og studieporteføljeutvikling. Mads Nygård, leder for
arbeidsgruppen for IKT, orienterer og innleder til spørsmål og diskusjon.
LG-sak 046/2016 Arbeid med og status for innovative læringsareal og campusutvikling (ca. 13.30 –
14.00)
Målet med saken er å gi IME LG en orientering om status for og pågående arbeid med innovative
læringsareal og campusutvikling ved NTNU, samt diskutere hvilke muligheter som ligger i dette og
hvordan IME kan/bør følge opp. NTNUs eiendomssjef Lindis Burheim orienterer og innleder til
diskusjon.
Saker fra instituttene (ca. 14.00 – 14.15)
LG-sak 47/20167 Akademisk fokus ved ITEM (Harald Øverby)
Institutt for telematikk har hatt en prosess rundt akademisk fokus og identifisering av viktige fagområder
for instituttet. Instituttleder Harald Øverby presenterer resultatet av dette arbeidet for IME LG.
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 18/5-16. Frist
12/5-16 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.
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Student-moment (ca. 14.15 – 14.20)
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
Beinstrekk (ca. 14.20 – 14.35)
Orienteringssaker (14.35 – 15.55)
 Orientering fra dekanmøte 3/5-16
 Instituttstruktur fra 1/1-17 – orientering om status, hovedsynspunkter i innsendte
høringsuttalelser, og videre prosess mot endelig utredningsrapport fra Fakultet C
 Administrativ organisering fra 1/1-17 – kort orientering vedr. hovedtrekkene i overgangen til ny
organisasjon
 Status for fase 2 av bestilling vedr. infrastruktursamarbeid med SINTEF (frist 15/5-16)
 Endelig tilbakemelding til Bedre Sammen-sluttrapporten (skriftlig orientering, se vedlegg)
 Informasjon om utlysning av VISTA-professorat med frist 1/9-16
 Neste LG-møte 18/5-16

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

