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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

12.02.16

2016/MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestledere/vararepresentanter

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 17.02.16 kl. 13.00-15.45

Møtested: IDI, Møterom 242, 2. etg. IT-bygget

Signatur:

Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte
10.02.2016
LG-sak 017/2016 Digital eksamen ved IME våren 2016 (ca. 13.00 – 13.30)
Målet med saken er å informere om digital eksamen og hvordan man melder sin interesse for deltagelse
våren 2016. IME bør delta med emner i uttesting av digital eksamen i større grad enn vi har vært så
langt.
LG-sak 018/2016 Oppfølging av styrevedtak av 15/2-16 om faglig og administrativ organisering kommende utredningsprosesser og høringsrunde om instituttstruktur, administrativ organisering,
og fakultetsnavn (ca. 13.30 – 14.10)
Målet med saken er å gjøre opp status for ovennevnte prosesser/saker etter møte og vedtak i NTNUs
styre 15/2-16, med fokus på å diskutere forventet og nødvendig videre oppfølging, kommende utredningsog høringsprosesser, og spesielt hensiktsmessig prosess, ansvarsfordeling og fremdrift mhp. dette ved
IME.
Beinstrekk (ca. 14.10 – 14.20)
LG-sak 019/2016 NTNUs satsing på IKT som muliggjørende teknologi (ca. 14.20 – 15.00)
En vesentlig del av NTNUs IKT-forskning ligger på IME. Målet med saken er å orientere om NTNUs
satsing, og invitere til diskusjon om virkemidler, strategi, og om hvordan IMEs fagmiljøer best kan bidra
til, og dra nytte av satsingen.
Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 24/2-16. Frist
18/2-16 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
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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. 15.00 – 15.05)
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
Orienteringssaker (15.05 – 15.40)






Orientering fra felles dekan-direktørmøte NTNU-SINTEF 16/2-16
”Levende campus 2025”-prosessen
Evt. nytt om fusjonsprosessen
Studiebarometeret.no – nye resultater pr. 3/2-2016
Bruk av dekani pott 2016 – kort orientering om tanker så langt

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.40 – 15.45)

