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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

12.12.2016

Referanse

2016/MW

Møteinnkalling
Til:

Utvidet ledergruppe

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter
Om:

Utvidet ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 14.12.16 kl. 13.00-16.00

Møtested: Rådsrommet G 144 Gamle elektro

Signatur:
VELKOMMEN TIL JULELUNCH I KJELHUSET FRA KL. 12.00 –
13.00
Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra utvidet LG-møte 7/12-2016
LG-sak 106/2016 Organisasjonskultur ved det nye IE-fakultetet (ca. 13.00 – 13.40)
Målet med saken er å synliggjøre noen av de utfordringene og mulighetene fakultetet står overfor når man
skal starte arbeidet med å bygge en felles organisasjonskultur på tvers av campuser. Nina Kotte
presenterer funn fra sin prosjektoppgave i faget ”Kommunikasjon i organisasjoner” ved BI denne høsten,
der hun har intervjuet ansatte fra Kalvskinnet, Gjøvik og Gløshaugen.
LG-sak 107/2016 Budsjettforslag for IE 2017 – tredje del (ca. 13.40 – 14.15)
Målet med saken er å konkludere vedrørende økonomiske rammer for instituttene ved IE i 2017.
Beinstrekk (ca. 14.15 – 14.30)
LG-sak 108/2016 Samlokaliseringsprosjektet: Status etter bestillingen til fagmiljøene (ca. 14.30 –
15.05)
Målet med saken er å få en oppdatering på status i samlokaliseringsprosjektet, med fokus på nye
opplysninger og fakta samt svar på bestillingen gitt til de berørte fagmiljøene i utvidet LG-møte 7/12-16 og konsekvenser av disse. Instituttlederne forventes å gi korte muntlige oppsummeringer av fagmiljøenes
svar.
Saker fra instituttene:
LG-sak 109/2016 Forslag på utlysningstekst for professor ved IDI innenfor ”Artificial Intelligence
and Machine Learning» i tilknytning til Telenor NTNU AI-Lab (ca. 15.05 – 15.25)
Målet med saken er å orientere om, diskutere og kvalitetssikre forslag til utlysningstekst for en ny stilling
som professor ved IDI knyttet til den kommende Telenor NTNU AI-Lab. Instituttleder orienterer og
innleder til kort diskusjon. [vedlegg: Utkast til betenkning]
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Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 11/01-17. Frist
5/1-17 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. 15.25 – 15.30)
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
Orienteringssaker (ca. 15.30 – 15.55)
 Orientering fra dekanmøte 13/11-16
 Fakultetsstyremøte 15/12-16 – orientering om saksliste (skriftlig orientering) [vedlegg; Innkalling
til fakultetsstyremøte]
 Overordnet handlingsplan for IE i 2017 – orientering om status og videre prosess
 Første ordinære LG-møte for IE-fakultetet blir onsdag 11/1-17 kl. 13.00 – 16.00.
Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.55 – 16.00)

Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.

