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Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Dato

22.05.2017

Referanse

2017/MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter
Om:

Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 24.05 2017 kl. 12.30-16.00 NB!

Møtested: G144 Rådsrommet

Signatur: MW
Møtet starter 30 minutter tidligere enn vanlig pga. mange saker (opprinnelig annonsert start kl. 12.00,
men dette utsettes 30 minutter pga. 50-årsfeiring på IDI). Det serveres enkel lunch fra 12.30.
Godkjenning av innkalling, og referat fra LG-møte 10/5-17
LG-sak 062/2017 Presentasjon av fyrtårnsatsing ”Robotikk”, og oppsummering av runden med
fyrtårn-gjennomganger (ca. 12.30 – 13.30)
Ihht. IE-fakultetets handlingsplan for 2017 vil vi ta en gjennomgang i LG av alle fakultetets
fyrtårnsatsinger i løpet av våren. Siktemålet er å bruke de erfaringene vi har høstet som et grunnlag for
årets strategiarbeid. Målet med denne saken er å presentere fyrtårnsatsingen Robotikk for LG samt å
diskutere videre oppfølging. Videre vil vi oppsummere vårens runde med gjennomgang av alle
fyrtårnsatsingene, og diskutere hva vi overordnet bør ta med oss videre av lærdom til fremtidige strategiske
satsinger.
LG-sak 063/2017 Samlokaliseringsprosjektet – Status, bestilling til fakultetet, og videre prosess frem
mot fakultetets frist 9/6-17 og Rektors beslutning 20/6-17 (ca. 13.30 – 14.05)
Målet med saken er å orientere ledergruppen kort om status i samlokaliseringsprosjektet, og orientere om
og diskutere hvordan bestillingen fra prosjektet til de berørte fakulteten følges opp ved IE frem mot fristen
9/6-17. Terje Meisler og Terje Brekke innleder.
Beinstrekk (ca. 14.05 – 14.20)
LG-sak 064/2017 Utlysning av stilling som universitetslektor/førstelektor i elektronikk ved IES (ca.
14.20 – 14.40)
Målet med saken er å få presentert, diskutere og kvalitetssikre et forslag på utlysningstekst for ovennevnte
stilling. Instituttleder innleder til diskusjon. (vedlegg)
LG-sak 065/2017 Orientering om den tverrfakultære satsingen ARTEC – Art & Technology (ca.
14.40 – 14.55)
Målet med saken er å orientere IEs ledergruppe om den tverrfakultære satsingen ARTEC, og de aktiviteter
og faglige muligheter som ligger i denne. Ideer og innspill til satsingen fra ledergruppen ønskes
velkommen. Prof. Andrew Perkis orienterer.
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LG-sak 066/2017 Orientering om årets ”utmatrikulerings”-seremoni ved IE, 9/6-17 (ca. 14.55 –
15.10)
Målet med saken er å gi LG en oppdatert statusmelding om årets seremoni. Kristoffer Halseth og Ellen
Hove informerer.
LG-sak 067/2017 Egenarkivering og Open Access – skjerpede krav fra Norges Forskningsråd, og
oppfølging ved IE (ca. 15.10 – 15.25)
Målet er å diskutere oppfølging av innskjerpede krav fra Norges Forskningsråd vedrørende egenarkivering
og Open Access-publisering av vitenskapelige resultater fra prosjekter finansiert av Forskningsrådet.
Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 31/5-17. Frist
25/5-17 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. 15.25 – 15.30)
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
Orienteringssaker (ca. 15.30 – 15.55)


Strategiprosessen ved IE – status og videre fremdrift



Orientering om status for arbeidet i ”Øien-utvalget” (forslag på administrative effektiviseringstiltak
med rask budsjettmessig effekt)



Orientering om status i prosessen med fremtidig organisering av Institutt for allmennfag



Orientering fra dekanmøte 16/5-17



Orientering fra dekanmøte 23/5-17



Neste LG-møte avholdes 31/5-17 fra 13.00.

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

