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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

10.10.2016

Referanse

2016/MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestledere/vararepresentanter

Om: Ledergruppemøte

Møtetid: Osdag 12.10.16 kl. 13.00-15.30

Møtested: Elkraft, Møterom F328, 3. etg. Elektroblokk F

Signatur:

Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte 05.10.2016
LG-sak 083/2016 Team-basert læring (TBL): Erfaringer fra ITEM (ca. 13.00 – 13.45)
Målet med saken er å presentere for LG erfaringer fra og tanker om bruk og videreutvikling av TBL ved
Institutt for telematikk, og å diskutere hvordan erfaringene eventuelt kan tas videre på IME mer generelt.
Vi vil også diskutere arealbehov knyttet til TBL. Frank Kraemer presenterer og innleder til diskusjon.
LG-sak 084/2016 Rapport fra studentrådets Seminar (ca. 13.45 – 14.15)
Målet med saken er å orientere LG om resultatene fra seminar avholdt av studentene om ovennevnte sak,
og å få kommentarer, råd, spørsmål og innspill fra LG til studentene. IMEs FTVer presenterer og innleder
til diskusjon.
Beinstrekk (ca. 14.15 – 14.30)
LG-sak 085/2016 Administrativ organisering ved NTNU fra 1/1-2017 – status og videre prosess (ca.
14.30 – 15.00)
Målet med saken er å gå gjennom status for de ulike prosessene knyttet til administrativ organisering ved
NTNU og IE-fakultetet, og avklare eventuelle spørsmål og uklarheter knyttet disse.
Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 19/10-16. Frist
12/10-16 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…")
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Forslagsstiller forutsettes å innlede til diskusjon, gjerne over noen få lysark, i møtet.
Student-moment (ca. 15.00 – 15.05)
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
Orienteringssaker (15.05 – 15.25)



Orientering fra dekanmøte 11/10-16
Neste LG-møte (utvidet eller delvis utvidet) 19/10-16 kl. 13.00 – 16.00.

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.25 – 15.30)

