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Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Dato

13.01.2017

Referanse

2017/MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppe

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter
Om:

Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 18.01.2017 kl. 13.00-16.00

Møtested: Rådsrommet G 144 Gamle elektro

Signatur:
Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra LG-møte 11/1-2017
LG-sak 006/2017 Obligatorisk Læringsassistentopplæringssystem (LAOS) og involvering av
faglærere (ca. 13.00 – 13.30)
Målet med saken er å presentere for ledergruppa det nye opplegget for opplæring av læringsassistenter.
Av spesiell interesse er faglæreres deltakelse i opplæringen. Katja Hakel fra UNIPED innleder.
LG-sak 007/2017 Handlingsplan for IE-fakultetet i 2017 (ca. 13.30 – 14.15)
Målet med saken er å legge frem for diskusjon et første utkast til handlingsplan for IE-fakultetet for 2017
(se vedlegg). Ledergruppen gis anledning til å kommentere omkring videre konkretisering og prioritering
av handlinger, ansvarsfordeling, ressursbehov, og løfte frem eventuelle egne forslag som ikke er nevnt i
utkastet. Et oppdatert utkast til diskuteres i LG-møte ½-2017, med tanke på vedtak av endelig
handlingsplan i IEs fakultetsstyre primo februar [Vedlegg: Første utkast til handlingsplan for IE-fakultetet
i 2017].
Beinstrekk (ca. 14.15 – 14.30)
LG-sak 008/2017 Høring – Postdoktorløft ved NTNU (ca. 1430 – 14.45)
Målet med saken er å gi en kort oppsummering av innkomne innspill fra IEs enheter så langt, og diskutere
videre prosess frem mot innsending av IEs høringsuttalelse (frist 30/1-17).
LG-sak 009/2017 Faglig integrasjon og studieporteføljeutvikling ved IE – oppfølging av rapporter
fra arbeidsgrupper (ca. 14.45 – 15.15)
Målet med saken er å i) presentere og diskutere de viktigste anbefalingene i rapportene fra de
tverrfakultære og tematiske arbeidsgruppene som har jobbet med utvikling av NTNUs
studieprogramportefølje i løpet av høsten 2016. Ii) diskutere hvordan vi bør rigge vår prosess internt ved
IE for oppfølging av anbefalingene, innenfor rammen av bestillingen fra Rektor vedr. slik oppfølging.
[vedlegg: Presentasjon av arbeidsgruppenes anbefalinger fra prorektor faglig integrasjon]
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LG-sak 010/2017 Sak fra Institutt for IKT og realfag: Tanker rundt involvering av Ålesundsmiljøet
i forskning og prosjekter ved IE (15.15 – 15.30)
Målet med saken er å presentere og diskutere tanker omkring involvering av IIR-ansatte i
forskning/prosjekter ved IE-fakultetet. Instituttledelsen innleder til diskusjon.
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til utvidet LG-møte 1/2-17.
Frist 26/1-17 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. 15.30 – 15.35)
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
Orienteringssaker (ca. 15.35 – 15.55)
 Orientering fra dekanmøte 17/1-2017
 Oppdatering vedr. program for IEs kick-off-event 16/2-2017
 Dialogmøte med SINTEF IKT 19/1-2017, og påfølgende arbeidsmøte om samhandling rundt
samfunnskontakt knyttet til digitalisering: Dekans innledende tanker rundt ”5-10 råd til politikerne
om digitalisering av Norge”
 Neste LG-møte på Kalvskinnet 1/2-17
 LG-møtene 1/3-17 og 29/3-17 ledes fra hhv. Gjøvik og Ålesund, ifm. dekans og fakultetsdirektørs
reiser dit.
Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.55 – 16.00)
Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.

