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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

18.03.16

2016/MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestledere/vararepresentanter

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 30.03.16 kl. 13.00-15.45

Møtested: ITK, Møterom B343, Elektroblokk B

Signatur:

Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte
16.03.2016
LG-sak 034/2016 Oppfølging av tiltaksliste for samarbeid med SINTEF om infrastruktur (ca. 13.00
– 14.00)
Målet med saken er å informere om bestilling til fakultetene (se vedlegg) om oppfølging av anbefalinger
fra Bedre sammen-prosjektet vedr. infrastruktursamarbeid med SINTEF; se delrapport 3, kapittel 4, fra
Bedre sammen-prosjektet:
https://www.ntnu.no/documents/1265709389/1265893598/Delrapport_3_feb_2016.pdf . Videre vil vi
diskutere hvordan denne bestillingen konkret bør følges opp ved IME, med mål om å bli enige om en
tentativ oppgavefordeling og tidsplan. Det ansees som spesielt viktig å holde trykk på punkt 4 i
tiltakslisten: «Etabler robuste driftsmodeller som tilfredsstiller dagens regelverk og underbygger
infrastrukturstrategien». Fristen for å bli ferdig er satt til 15.06.2016. Lise T. Sagdahl og Hanne
Sørgjerd deltar.
LG-sak 035/2016 Erfaringer fra bruk av digital vurdering i et emner på Institutt for fysikk presentasjon fra faglærer Pawel Sikorski (ca. 14.00 – 14.30)
Målet med saken er å dele erfaringer fra gjennomføring av digital eksamen i et teknologi-emne som kan
sammenlignes med IMEs emner, med bakgrunn i at det er vedtatt ved IME at alle institutt skal delta med
minst to emner i digital eksamen-prosjektet i løpet av 2016.
Beinstrekk (ca. 14.30 – 14.45)
LG-sak 036/2016 Oppdatering vedrørende utredningsprosessene for instituttstruktur og
administrativ organisering (ca. 14.45 – 15.15)
Målet med saken er å oppdatere LG på status for ovenstående prosesser, og diskutere videre fremdrift.
Saker fra instituttene (-)
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Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møtet 13/4-16. Frist
7/4-16 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. 15.15 – 15.20)
FTVene orienterer om saker som opptar studentene.
Orienteringssaker (15.20 – 15.40)
 Orientering fra dekanmøte 29/3-16
 Bestilling vedr. Onsager Fellowships og innstegsstillinger våren 2016
 Evt. annet nytt om fusjonsprosessen
 Ikke ledergruppemøte 6. april 2016

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.40 – 15.45)

