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Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Dato

20.03.2017

Referanse

2017/ABR

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter
Om:

Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 22.03.17 kl. 13.00-16.00

Møtested: Rådsrommet G144 Gamle Elektro

Signatur:

Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra LG-møte 15.03.2017.
LG-sak 037-2017 Gjennomgang og koordinering av SFI-initiativer ved IE (ca. 13.00 – 13.30)
Foreliggende planer om SFI-søknader hvor et IE-miljø er tentativ leder eller en sentral
forskningspartner vil bli gjennomgått. Siktemålet er gjensidig orientering og koordinering av
initiativene. Videre oppfølging vil bli diskutert og besluttet. Prodekan for forskning orienterer og
innleder til diskusjon.
LG-sak 035-2017 Studietilsynsforskriften og Stortingsmelding 16 ”Kultur for kvalitet i høyere
utdanning”, og konsekvenser for IE-fakultetet (ca. 13.30 – 14.15
Målet er å orientere om ny studietilsynsforskrift og stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning, og å
diskutere hva IE-fakultetet må gjøre for å møte de skjerpede krav og tydeligere føringer som vi finner i
disse rapportene. Dette kan være av betydning for IE-fakultetets strategi innenfor utdanning i kommende
år. Utdanningsprodekanene presenterer de viktigste elementene i nevnte rapporter, og åpner deretter for
diskusjon.
Beinstrekk 14.15 – 14.30
LG-sak 034-2017 Tematisk satsingsområde NTNU Oceans (ca. 14.30 –15.10)
Målet med saken er å orientere ledergruppen om status og videre planer for det tematiske
satsingsområdet NTNU Oceans (Havromsvitenskap og –teknologi), og å diskutere videre samarbeid og
samhandling mellom NTNU Oceans og IE-fakultetet. TSO-direktør Ingrid Schjølberg presenterer status
og innleder til diskusjon.
LG-sak 036-2017 Forslag til endring i NTNUs studieforskrift - sensur (ca. 15.10-15.40)
Målet med saken er å presentere utkast til IEs svar på høring om forslag til endring av NTNUs
studieforskrift angående sensur, og å diskutere utkastet med hensyn på ferdigstilling innen fristen.
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Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 29/3-17. Frist
23/3-17 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. 15.40 – 15.45)
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
LG-sak 034-2017 Tematisk satsingsområde NTNU Oceans (ca. 15.30 – 13.40)
Målet med saken er å orientere ledergruppen om status og videre planer for det tematiske
satsingsområdet NTNU Oceans (Havromsvitenskap og –teknologi), og å diskutere videre samarbeid og
samhandling mellom NTNU Oceans og IE-fakultetet. TSO-direktør Ingrid Schjølberg presenterer status
og innleder til diskusjon.
Orienteringssaker (ca. 15.45 – 15.55)
-

Orientering fra dialogmøte med prorektor utdanning 22/3-17

-

Orientering fra møte om ny DIGITAL21-strategi hos NFD 17/3-17

-

Orientering om kommende foresight-workshop om Digitalisering i Forskningsrådet 3/4-17

-

Neste LG-møte 29/3-17 ledes av dekan fra Ålesund via Skype

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.55 – 16.00)
Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.

