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Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Dato

21.04.2017

Referanse

2017/MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til: Nestledere/vararepresentanter
Om:

Ledergruppemøte

Møtetid: Onsdag 26.04.17 kl. 13.00-14.15

Møtested: Rådsrommet G144 Gamle Elektro

Signatur:
Møtet ledes av fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng i dekans og alle prodekaners fravær.
Godkjenning av innkalling til dagens møte, og referat fra LG-møte 19.04-2017
LG-sak 055/2017 Presentasjon av fyrtårnsatsing ”Energy Efficient Computing Systems” (ca. 13.00 –
13.40)
Ihht. IE-fakultetets handlingsplan for 2017 vil vi ta en gjennomgang i LG av alle fyrtårnsatsingene 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 EECS for LG samt å diskutere videre oppfølging.
LG-sak 056/2017 Rapport fra avholdt ”ph.d.-party” i regi av Jenteprosjektet Ada (ca. 13.40 – 14.00)
Målet med saken er å orientere ledergruppen om gjennomføring av, erfaringer og resultater fra, og
tilbakemeldinger etter ”ph.d.-partyet” arrangert av Jenteprosjektet Ada 1/3-2017. Ledergruppen inviteres
samtidig til å komme med råd, refleksjoner, innspill og spørsmål. Prosjektleder Line Berg innleder til
diskusjon.
Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 3/5-17. Frist 27/417 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. 14.00 – 14.05)
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
Orienteringssaker (ca. 14.05 – 14.10)
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-

Neste LG-møte avholdes 3/5-17 med start 14.00, pga. dialogmøte mellom ledelsen ved NTNUs
MNT-fakulteter og Forskningsrådet 10.00 – 14.00 samme dag.

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 14.10 – 14.15)
Eventuelle saker fra LGs medlemmer bes innmeldt snarest.

