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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

06.11.15

2015/2196/MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestledere/vararepresentanter

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 11.11.15 kl. 13.00-15.15

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 04/11-15
LG-sak 085/2015 Faglig organisering ved NTNU etter fusjonen (ca. 13.00 – 14.15)
Målet med saken er å diskutere rapporten fra arbeidsgruppen for faglig organisering, med tanke på å
samle synspunkter og kommentarer fra LG hva angår anbefalingene, argumentene og
faktagrunnlaget i rapporten, få en oversikt over hvilke momenter som er viktigst for IMEs fagmiljøer
å ivareta i det videre, og å forberede videre prosess frem mot en høringsuttalelse fra IME om faglig
organisering. Det forutsettes at LGs medlemmer har satt seg inn i de overordnede trekk i rapporten
før møtet, og det ønskes konkrete synspunkter og innspill både fra det enkelte institutt og fra
Studentrådet.
Rapporten fra arbeidsgruppen finnes her:
http://www.ntnu.no/documents/1262755726/1262827395/Faglig_organisering_rapport2.pdf/ef3071d
d-9830-4568-a6b2-b5ae565f00d5
Beinstrekk (ca. 14.15 – 14.30)

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

06.11.15

2015/2196/MW

LG-sak 086/2015 Kodetimen 2015 (ca. 14.30 – 14.45)
Målet med saken er å orientere ledergruppen om initiativet Kodetimen 2015, som basis for en
oppfordring til instituttene ved IME om å bidra. Prosjektleder Tjerand Silde presenterer.
Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres herved til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet
18/11-15. Frist 12/11-15 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 (14.45 – 14.50)
FTVene bes orientere/informere kort om aktuelle saker studentene er opptatt av.
Orienteringssaker (14.50 – 15.10)



Orientering fra dekanmøte 10/11‐15
Evt. nytt om fusjonsprosessen

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.10 – 15.15)

