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Dato

Referanse
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ABR

Møtereferat
Til stede:

Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne E. Helvik prodekan
Terje R. Meisler, Letitzia Jaccheri, IDI, Erling Ildstad, IEL, Nils Kalstad Svendsen, IIK,
(via skype), Morten Breivik, ITK, Einar Rønquist, IMF, Morten Hovd, IES, Ketil
Arnesen, IALM, Anniken Karlsen, IIR (via skype), FTV siv.ing. Kaja Sørbotten og
FTV realfag Hans Peder Langbekkhei

Forfall:

Ragnar Hergum

Kopi til:

Nestledere og vararepresentanter

Gjelder:

Møte i ledergruppen

Møtetid:

Onsdag 22.03.2017 kl.
13.00 – 16.10

Møtested:

G 144 Rådsrommet, Gamle elektro

Signatur:

Innkalling til dagens møte og referat fra møtet 15.03.2017 ble godkjent.
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.
Det er 5 forslag på blokka. Alle er knyttet opp mot strategisk satsning og er tungt forankret.
Ålesundmiljøet bør være høyaktuell for autonome skip, og gode industripartnere finnes i Ålesund.
Elkraft er i gang med å tilsette en professor innenfor området elektrisk fremdrift av skip, og det
arbeidet kan være en mulighet innenfor dette initiativet. Viktig blir også allianser innen
internasjonale forskningsmiljø.
Konklusjon:
Tilbakemeldinger innen 20. mai.
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
Postadresse
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i kommende år. Utdanningsprodekanene presenterer de viktigste elementene i nevnte rapporter, og
åpner deretter for diskusjon.
Brynjulf Owren presenterte. Det vises til St.melding nr. 16
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-16-2006-2007-/id441395/, ny studieforskrift
som sier mye om hva NOKUT skal ha fokus på når de avlegger institusjonsbesøk, samt vedlagte
slides. En runde rundt bordet viser at man bør se på læringsmetoder slik at disse blir så optimale
som mulig, krav til studentene og studieprogramlederrollen. Innhold, oppbygging og infrastruktur
skal være tilpasset læringsutbytte. Campusprosessen vil også være en del av tilpasningen. For
ytterligere informasjon vises det til vedlagte slides. Det nevnes også at vi bør ta opp igjen
handlingsplanen for å sikre at temaet er relevant i det vi skal jobbe med fremover. Studentene
mener det er viktig med fokus på kvalitet.
Beinstrekk
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.
Ingrid Schjølberg presentere et av NTNUs tematiske satsningsområder Havrom og teknologi og
mener det er viktig med en tydelig og enhetlig profil på alle områder innenfor dette, jobbe sammen
på tvers av faggrupper, se på Regjeringens satsning men ny havstrategi. Vi må inn i den
forurensningen som skjer med plast, havnæringer, undervannsteknologi, sensortenkning, og
utviklingen av kystsamfunn. Ålesundmiljøet jobber tett opp mot dette. Det nevnes også at det er en
god ide å legge dette inn i rekruttering da den unge generasjonen er opptatt av å løse «de store
problemene». Se vedlagte slides.
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.
Brynjulf Owren presenterte. Det vises til vedlagte slides
Saker fra instituttene (-)
Instituttlederne inviteres til å komme med forslag til "saker fra instituttene" til LG-møte 5/4-17.
Frist 4/4-17 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…")
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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.

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)


Reinold Ellingsen presenterte et samarbeide om en felles mastergrad innen musikk,
kommunikasjon og teknologi mellom NTU og UiO, der IEs deltakelse ligger på
akustikksiden, og det skal utvikles et emne inne IES Audio and Speech processing. Se
vedlagte slides.



Bjarne Helvik har utarbeidet et notat i forhold til anbefalt arbeidsplan for søknader om
eksterne prosjekter, dette ble det vist til i handlingsplanen, se vedlegg.

