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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

14.03.16

2016/MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestledere/vararepresentanter

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 16.03.16 kl. 13.00-16.00

Møtested: ITEM, rom B212, El.blokk B, 2. etg.

Signatur:

Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte
09.03.2016
LG-sak 030/2016 Status for kommunikasjon ved IME (ca. 13.00 – 13.40)
Målet med saken er å informere om kommunikasjonsåret ved IME i 2015, vise hvordan IME var synlig i
media og på sosiale medier i fjor og presentere ferdigstilte og pågående prosjekter.
Kommunikasjonsrådgiver Nina Kotte viser noen suksesshistorier, synliggjør forbedringspotensialer og
legger frem de viktigste kommunikasjonsplanene for 2016.
LG-sak 031/2016 Kjeldsbergs visjon for Sluppen-området, og samarbeid med NTNU/IME (ca.
13.40 – 14.25)
Kjeldsberg AS (www.kjeldsberg.no) har utviklet en visjon for et økosystem på Sluppen som er foreslått
som starten på ”Kunnskapsaksen” (http://www.sluppen.no/kunnskapsaksen/) og som et grep for å utvikle
Trondheim som by i retning sørover. Koblet opp mot visjonen er et ønske om å legge til rette for tettere
samarbeid med NTNU, med spesielt fokus bl. a. på IKT-fagene. Adm. dir. Ole Petter Bjørseth i
Kjeldsberg AS vil presentere visjonen og presentere de grep som er foreslått, og invitere til diskusjon
omkring mulighetene for tettere samarbeid med IMEs fagmiljøer.
Beinstrekk (ca. 14.25 – 14.40)
LG-sak 032/2016 IMEs piloter i e-læringssystemet Blackboard høstsemesteret 2016 (ca. 14.40 –
14.55)
Målet med saken er å presentere et forslag til hvilke piloter som skal kjøres med Blackboard i
høstsemesteret, og diskutere.
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LG-sak 033/2016 Oppdatering vedr. fakultetsnavn, instituttstruktur og administrativ organisering
(ca. 14.55 – 15.25)
Målet med saken er å oppdatere LG på ovenstående prosesser, og spesielt presentere og få kommentarer
på et utkast til høringsuttalelse fra Fakultet Cs dekan til rektor vedrørende nytt fakultetsnavn.
Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 30/3-16. Frist
17/3-16 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. 15.25 – 15.30)
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
Orienteringssaker (15.30 – 15.55)






Orientering fra og oppfølging av fakultetsstyremøte 10/3-16
Orientering fra dekanmøte 15/3-16
Ny runde med Onsager Fellowships og innstegsstillinger våren 2016 – forslag til prosess
ved ”Fakultet C”
Evt. annet nytt om fusjonsprosessen
Informasjon om besøk fra fylkesordfører Tore O. Sandvik ved IME/i LG 20/4-16

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

