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Til:
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Kopi til:
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Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 09.03.16 kl. 13.00-16.00

Møtested: IMF, Møterom 738 7. etg. Sentr.byggII

Signatur:

Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte
02.03.2016
LG-sak 026/2016 Evaluering av IMEs ph.d.-programmer (ca. 13.00 – 13.40)
Det vil i løpet av første halvår 2016 bli gjennomført en evaluering av IMEs ph.d.-programmer i hht.
NTNUs kvalitetsikringssystem for utdanning, og målet med saken er å orientere om denne og eventuelt
diskutere/få tilbakemeldinger og spørsmål til opplegget. Planen for gjennomføringen vil bli gjennomgått,
herunder hva som forventes fra instituttene/ph.d.-studieprogrammene under evalueringskomiteens besøk
5.-7. april 2016. Komiteen fikk 2016-02-16 (og ledergruppen 2016-02-17) tilsendt bakgrunnsmateriale
for sitt arbeide, bl.a. en beskrivelse av ph.d.-utdanningen, statistikk vedr. denne, og kvalitetsrapportering
fra programmene. "Highlights" fra dette vil bli gjennomgått for orientering og som utgangspunkt for
forberedelsene til komitébesøket.
LG-sak 027/2016 Orientering rundt dagens stud.ass.-ordning og LAOS (ca. 13.40 – 14.00)
Målet med saken er å orientere og diskutere med LG rundt styrker og svakheter i dagens stud.ass.ordning, og dagens LAOS-oppbygging - som nå er obligatorisk for alle stud.ass.’er. Denne saken er
relatert til, men er ikke en direkte presentasjon av studentenes arbeid med "Kvalitetssikring av stud.ass.ordningen" (se vedlegg). Studentene ønsker innspill og tanker rundt sitt arbeid med denne saken.
LG-sak 028/2016 Campusutvikling ved NTNU og IME (ca. 14.00 – 14.30)
Målet med saken er å orientere om arbeidet i arbeidsgruppen ”Levende campus 2025”, som ledes av
dekan Fredrik Shetelig (AB) og hvor IMEs dekan deltar. Videre ønsker dekan å få IME-miljøenes syn på
mulige alternative lokaliseringsløsninger og -prinsipper man kan se for seg (som kan tenkes å involvere
IMEs fagområder) for en samlet campus, og å få innspill vedrørende eventuelle konkrete arealbehov
(nybygg, ombygninger, flyttinger, rehabilitering etc.) miljøene ser per i dag, inkludert nye forslag på
pilotprosjekter innenfor eksisterende campusbebyggelse.
Beinstrekk (ca. 14.30 – 14.45)
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LG-sak 029/2016 Prosessene rundt nye fakultetsnavn, faglig integrasjon, instituttstruktur og
administrativ organisering (ca. 14.45 – 15.15)
Målet er å orientere om status for ovennevnte prosesser, og diskutere veien videre. Spesielt vil vi
diskutere innkomne forslag fra fagmiljøene til nytt navn på ”Fakultet C”.
Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 16/3-16. Frist
10/3-16 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. 15.15 – 15.20)
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
Orienteringssaker (15.20 – 15.55)






Orientering fra dekanmøte 8/3-16
Evt. annet nytt om fusjonsprosessen
Budsjett 2016 – oppdatering vedr. forslag til ekstraordinære tiltak, og prioritering/finansiering av
tiltak
SO-stillinger 2017: Foreløpig orientering om tentativ ramme og prosess
Sakspapirer til fakultetsstyremøte 10/3-16 [se vedlegg]

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 14.55 – 15.00

