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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

18.04.16

2016/MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:
Om:

Nestledere/vararepresentanter

Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 20.04.16 kl. 12.00-16.00 (inkl. lunch) Møtested: Rådsrommet G144 Gamle elektro

Signatur:

Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte
13.04.2016
LG-sak 040/2016 Møte med fylkesordfører Tore O. Sandvik (ca. 12.00 – 14.00)
Målet med saken er å gjøre fylkesordføreren bedre kjent med IMEs aktivitet, og initiere en dialog rundt
områder av felles interesse for STFK og IME. Program:


12.00 - 12.40 Lunch i møterommet, med kort presentasjon av fakultetet v/dekan Geir Øien
underveis, og innledende diskusjon/dialog



12.40 - 13.20 Omvisning på/i utvalgte laboratorier/læringsmiljøer ved fakultetet



13.20 - 14.00: Tilbake i møterommet for dialog omkring problemstillinger, utfordringer og
muligheter av felles interesse.

Beinstrekk (ca. 14.00 – 14.15)
LG-sak 041/2016 Studieprogramporteføljen 2017/2018 – Runde 1 (ca. 14.15 – 14.45)
Målet med saken er å informere om de planlagte endringer i fakultetets studieprogramportefølje for
2017/2018. Brynjulf Owren og Vegard Rønning legger frem saken. (Se vedlegg)
LG-sak 042/2016 SFU søknadsrunde 2016, presentasjon av IMEs to prosjekter (ca. 14.45 – 15.15)
Målet med saken er å informere om de to søknadsinitiativene fra IME til Senter for fremragende
utdanning (SFU) våren 2016.
Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 27/4-16. Frist
21/4-16 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. 15.15 – 15.20)
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
Orienteringssaker (15.20 – 15.50)





Orientering fra dekanmøte 19/4-16
Fordeling av SO-stillinger til IMEs institutter for 2017
Onsager Fellowships – oppdatert status på forslag ved ”Fakultet C”
Nytt om fusjonsprosessen

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.50 – 16.00)

