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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

29.10.15

2015/2196/MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestledere/vararepresentanter

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 04.11.15 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 og referat fra LG-møte 28/10-15
LG-sak 083/2015 Utvikling i vitenskapelig publisering ved IME (ca. 13.00 – 14.15)
Antall registrerte publikasjonspoeng gikk ned med ca. 20 % ved IME i 2014, noe som forklarer en
stor del av NTNUs samlede nedgang for samme år. Hva skyldes denne store nedgangen (som altså i
hovedsak har rammet IME blant NTNUs fakulteter)? Målet med saken er å å få til en åpen diskusjon i
LG rundt mulige årsakssammenhenger, forklaringer, trender og konsekvenser, og eventuelt
identifisere aksjoner som bør gjennomføres for å fortsatt styrke vitenskapelig publisering (og
registrering av slik publisering) ved IME. Instituttlederne bes reflektere i forkant over resultater og
mulige årssakssammenhenger ved sine respektive institutter, som basis for en runde hvor hver
instituttleder reflekterer over temaet også i møtet.
LG-sak 084/2015 Debriefing og oppfølging av strategiseminar på Hell 2. – 3. november (ca.14.15
– 15.00)
Målet med saken er å oppsummere de viktigste konklusjonene og deltakernes sterkeste inntrykk fra
strategiseminaret, og diskutere hvordan vi best følger opp disse i videre plan- og strategiarbeid.
Beinstrekk (ca. 15.00 – 15.15)

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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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato

Referanse

29.10.15

2015/2196/MW

Saker fra instituttene (15.15 – 15.30)
- Rapport fra GraceHopper-konferansen 2015 (Letizia Jaccheri, Harald Øverby og Katja Maria
Abrahamsson)
Instituttlederne inviteres herved til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet
11/11-15. Frist 5/10-15 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 (15.30 – 15.35)
FTVene bes orientere/informere kort om aktuelle saker studentene er opptatt av.
Orienteringssaker (15.35 – 15.55)






Orientering fra dekanmøte 3/11‐15
IMEs innspill til notatet om administrativ organisering
FME‐ og SFF‐prosessen – kort oppdatering på status
Evt. nytt om fusjonsprosessen
Påminnelse om del 2 av infrastruktur‐bestilling fra ”Bedre sammen”‐prosjektet (frist
15/11‐15)

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

