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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

14.12.15

2015/2196/MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestledere/vararepresentanter

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 16.12.15 kl. 12.00-15.45

Møtested: Møterom G144 Rådsrommet, Gamle elektro

Signatur:

Julelunsj serveres i Kjelhuset fra kl. 12.00 - 13.00.
Godkjenning av innkalling og referat fra LG-møte 9/12-15
LG-sak 097/2015 Kvalitetsmelding for utdanning fra IME for studieåret 2014/2015 (ca. 13.00 –
13.35)
Målet med saken er å orientere om framdrift og hovedstruktur i IMEs kvalitetsmelding for utdanning,
og hente innspill fra ledergruppen om hva som bør vektlegges i årets melding.
LG-sak 098/2015 Kollegabasert veiledning ved IME våren 2016 (ca. 13.35 – 14.10)
Målet med saken er å informere om status for vårens opplegg og videre planlegging, inkludert
hvordan instituttlederne involveres i å definere gruppesammensetning.
Beinstrekk (ca. 14.10 – 14.25)
LG-sak 099/2015 Etterfølgelse av regelverket for eksportkontroll – oppdatering på status ved
instituttene (ca. 14.25 – 14.50) [vedlegg: Meld. St. 8 (2015 – 2016) Eksport av forsvarsmateriell fra
Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid]
Målet med saken er å få en rapport fra instituttene om hvordan man arbeider med å håndheve
regelverket for kontroll med eksport av immateriell teknologi (herunder kunnskapsoverføring) til Iran
og Nord-Korea, og å diskutere om vi trenger å innføre ytterligere tiltak for å sikre at vi oppfyller
regelverket. Det henvises i denne forbindelse til vedlagte Stortingsmelding, spesielt kap. 5 s. 25 – 27.
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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Formuleringen ”i tillegg til de nevnte fagområder, bør utdanningsinstitusjonene på generelt grunnlag
utøve årvåkenhet når utenlandske studenter søker seg til p.hd-stillinger eller masterstudier innenfor
andre teknologiområder omfattet av Utenriksdepartementets liste II” tolkes til å bety at alle IMEs
institutter er omfattet av regelverket. Instituttlederne forventes spesielt å avgi en kort muntlig rapport
om hvordan instituttene arbeider med dette i forbindelse med ph.d.-rekruttering og –utdanning.
Saker fra instituttene (ca. 14.50 – 15.10):
LG-sak 100/2015 WeLead - Leadership Program for Women in Computer Sciences [vedlegg:
Søknad om likestillingsmidler med beskrivelse av programmet]
Målet med saken er å orientere om ovennevnte program, som også søker om likestillingsmidler i 2016
(se vedlegg), og å diskutere om og eventuelt hvordan det på sikt kan være aktuelt å utvide
programmet til alle IMEs fagmiljøer. Letizia Jaccheri orienterer og innleder til kort diskusjon.
Instituttlederne inviteres videre til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 6/116. Frist 17/12-15 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 (15.10 – 15.15)
FTVene bes rapportere kort på saker som opptar studentene.
Orienteringssaker (15.15 – 15.40)
 Evt. nytt om fusjonsprosessen, og prosessen vedr. faglig og administrativ organisering
 Orientering fra fakultetsstyremøte 10/12‐15
 Orientering fra utvidet dekanmøte 15/12‐15
 Felles klientdrift‐prosjektet – oppdatering på status
Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.40 – 15.45)

