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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

16.10.15

2015/2196/MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestledere/vararepresentanter

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 21.10.15 kl. 13.00-15.30

Møtested: Møterom G144 Rådsrommet, Gamle elektro

Signatur:
Dersom man ønsker en liten prat/erfaringsutveksling med hverandre før møtet, vil kaffen stå klar på møterom
G144 fra kl. 12.30.

Godkjenning av innkalling og referat fra LG-møte 14/10-15
LG-sak 078/2015 Oppfølging av NTNUs internasjonale handlingsplan 2014 - 2017 (ca. 13.00 –
13.40)
NTNUs internasjonale handlingsplan (cf. https://www.ntnu.no/internasjonal-handlingsplan) er et
ambisiøst dokument som beskriver NTNUs mål og strategier på internasjonaliseringsområdet. Målet
med saken er å diskutere status for implementering av planen ved IME, og å diskutere hvilke
handlinger/aksjoner rettet mot internasjonalisering vi bør prioritere på fakultetets handlingsplan for
2016 for å sikre god oppfølging av områder hvor vi trenger å styrke oss.
LG-sak 079/2015 Opptaksrammer for studieåret 2016/17 (ca. 13.40 – 14.10)
Målet med saken er å orientere om studieprogrammenes ønsker for opptaksrammer for studieåret
2016/17 og å motta innspill fra ledergruppa om eventuelle justeringer.
LG-sak 080/2015 Styrking av samarbeid med Moser-senteret/Kavlisenteret/SFF CNC oppfølging (14.10 – 14.30)
Saken er en oppfølging av LG-sak 069/2015 fra LG-møtet 2/9-15. Referatet i saken lød: ”Det
anmodes om å starte en diskusjon på instituttnivå om hvordan man kan tenke seg å få til gjensidige
koblinger mellom CNC og IME-fakultetet. Saken tas opp på et senere LG-møte og evt. på
strategiseminaret 2. – 3. november 2015.” Målet med saken er å få en kort rapport fra instituttlederne
om status i denne diskusjonen, å få oversikt over eventuelle konklusjoner eller konkrete forslag som
har kommet opp som følge av diskusjonen, og å diskutere behov for videre oppfølging fra fakultetets
Postadresse
IME-fakultetet
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
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Besøksadresse
O.S. Bragstads pl. 2E
7034 Trondheim

Telefon
+ 47 73 59 42 02
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+ 47 73 59 36 28

Seniorkonsulent
Marit Wessel
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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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side. Rektor følger opp saken via møte med dekanene for involverte fakulteter (DMF, IME, NT) 12/116.
Beinstrekk (ca. 14.30 – 14.45)
Saker fra instituttene (-)
Ingen innkomne forslag til dagens møte. Instituttlederne inviteres herved til å komme med forslag til
"saker fra instituttene" til LG-møtet 28/10-15. Frist 22/10-15 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 (14.45 – 14.50)
FTVene bes orientere/informere kort om aktuelle saker studentene er opptatt av.
Orienteringssaker (14.40 – 15.25)






Orientering fra dekanmøte 20/10‐15
IMEs innspill til notatet om administrativ organisering
Evt. annet nytt om fusjonsprosessen
"Faktagrunnlag; ressursbruk og forslag til forbedringstiltak i det teknisk‐administrative
støtteapparatet" (skriftlig orientering, se vedlegg)

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.25 – 15.30)

