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Referanse
Dato

2017/MW

31.03.2017

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter
Om:

Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 05.04.17 kl. 13.00-16.00

Møtested: Rådsrommet G144 Gamle Elektro

Signatur:
Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra LG-møte 29.03-2017
LG-sak 043/2017 Status, strategiarbeid ved IEs institutter (ca. 13.00 – 13.30)
Målet med saken er gjensidig orientering og erfaringsutveksling vedrørende det pågående strategiarbeidet
ved IEs institutter. Instituttlederne bes forberede seg på en kort (ca 3 minutter) muntlig statusrapport i
møtet.
LG-sak 044/2017 Omlegging av Facebook-sider for NTNU og IE (ca. 13.30 – 14.00)
Kommunikasjonsavdelingen ved NTNU anbefaler å legge ned en rekke Facebook-sider ved enheter ved
NTNU, og i stedet opprette eller forsterke Facebook-sider med faglige tema. Bakgrunnen er at det i dag
finnes alt for mange FB-sider ved NTNU. Dels er dette et problem fordi brukerne har vansker med å søke
seg frem til riktige sider, men ikke minst er det uheldig fordi Facebooks algoritmer favoriserer sider med
mye og god trafikk, og ved NTNU (og IE) legges det i dag ned veldig mange arbeidstimer i Facebook-sider
som får lav synlighet, fordi det postes innlegg for sjelden. Målet med saken er å orientere nærmere om det
foreliggende forslaget, og diskutere hvordan IE-fakultetet best kan bidra til og få gevinster av den
forestående omleggingen.
LG-sak 045/2017 Presentasjon av fyrtårnsatsing ”Open and Autonomous Digital Ecosystems
(OADE)” (ca. 14.00 – 14.30)
Ihht. IE-fakultetets handlingsplan for 2017 vil vi ta en gjennomgang i LG av alle fyrtårnsatsingene i løpet
av våren. Siktemålet er å bruke de erfaringene vi har høstet som et grunnlag for årets strategiarbeid. Målet
med denne saken er å presentere fyrtårnsatsingen OADE for LG samt å diskutere videre oppfølging.
Beinstrekk (ca. 14.30 – 14.45)
LG-sak 046/2017 Ny innstegsstilling knyttet til ”gullkortgruppen” Energy Efficient Computing
Systems (EECS) – diskusjon av utkast til utlysningstekst (ca. 14.45 – 15.00)
Målet med saken er å få presentert, diskutere og kvalitetssikre et forslag på utlysningstekst for ovennevnte
stilling. Instituttleder ved IDI innleder til diskusjon. (vedlegg)
LG-sak 047/2017 Kompletterende utdanning for flyktninger (ca. 15.00 – 15.15)
KD har gitt NTNU, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, i oppdrag å utvikle et studietilbud til
personer med fluktbakgrunn. NTNU har også fått tildelt 30 studieplasser for å finansiere gjennomføringen
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av denne type utdanning. Formålet med denne saken er å informere LG om arbeidet rundt denne
kompletterende utdanningen og om IEs rolle, og å få innspill og kommentarer til det videre arbeidet fra
LG.
LG-sak 048/2017 Ny innstegsstilling innen «Autonomous Systems» ved Institutt for teknisk
kybernetikk– diskusjon av utkast til utlysningstekst (ca. 15.15 – 15.30)
Målet med saken er å få presentert, diskutere og kvalitetssikre et forslag på utlysningstekst for ovennevnte
stilling. Instituttleder ved ITK innleder til diskusjon. (vedlegg)
Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 19/4-17. Frist
12/4-17 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 (ca. 15.35 – 15.55)
-

Kort orientering fra dekanmøte 4/4-17

-

Kort orientering fra Forskningsrådets foresight-workshop om digitalisering 3/4-17

-

IEs svar på bestilling fra Samlokaliseringsprosjektet, med frist 3/4-17

-

Status, IEs planlagte innspills- og dialogkonferanse 15/5-17

-

Saksliste til fakultetsstyremøte 6/4-17 (skriftlig orientering)

-

Neste LG-møte avholdes 19/4-17

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.55 – 16.00)
Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.

