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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

19.02.16

2016/MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestledere/vararepresentanter

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 24.02.16 kl. 13.00-16.00

Møtested: IET, Møterom C434, 4. etg. El.blokk C

Signatur:

Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte
17.02.2016
LG-sak 020/2016 Presentation of NTNU’s Brussels office (ca. 13.00 – 13.45)
The goal is to present the NTNU Brussels office and its Head of office Mr. Massimo Busioli, with
emphasis on discussing what kind of added value the office can provide to IME’s departments and
researchers, and how we should interact with the office in order to extract this added value to the fullest.
Massimo Busioli presents, gives advice, answers questions, and takes part in the discussion. IME
employees for whom this matter is of particular interest and/or importance are invited to participate; it is
the responsibility of the department heads to actively invite such employees from their respective
departments.
LG-sak 021/2016 Avsetninger ved IME (ca. 13.45 – 14.25)
Målet med saken er å orientere, og få innspill fra, ledergruppen om konkrete tiltak for å redusere
fakultetets totale avsetninger i 2016, samt mekanismer for å sørge for en jevnere fordeling av
avsetningene mellom fakultetets enheter på sikt.
Beinstrekk (ca. 14.25 – 14.40)
LG-sak 022/2016 Utredninger av faglig organisering og administrativ organisering, faglig
integrasjon og studieporteføljeutvikling, og høring vedr. fakultetsnavn (ca. 14.20 – 15.20)
Målet med saken er å orientere om status i ovennevnte prosesser og diskutere videre fremdrift, prosess,
premisser og intern oppgavefordeling i mer detalj enn vi har hatt mulighet for å gjøre i tidligere møter.
Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 2/3-16. Frist
25/2-16 kl. 16.00 for innspill på epost til dekan. Det som trengs er:


Tittel på saken
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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. 15.20 – 15.25)
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
Orienteringssaker (15.25 – 15.55)





Orientering fra dekanmøte 23/2-16
Orientering vedr. næringslivsnettverkene Elektronikk & kybernetikk og KID
Evt. annet nytt om fusjonsprosessen
Strategiprosess våren 2016 – innledende tanker

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.55 – 16.00)

