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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

16.05.2012

Møtereferat

Til:

Prodekanus, professor Bjarne E. Helvik,
professor Yurii Lyubarskii, IMF, professor Ingeborg Sølvberg, IDI,
professor Per Gunnar Kjeldsberg, professor Leif-Arne Rønningen, ITEM, professor
Olav Bjarte Fosso (vara for professor Hans Kristian Høidalen, Elkraft, dr.gr.kandidat
Kai Olav Ellefsen, IDI,

Ikke møtt:

Førsteamanuensis Jo Arve Alfredsen (vara for professor Jan Tommy Gravdahl), ITK,
dr.gr.kandidat Christian Skar, Elkraft (vara for Nathalie Holstmark, Elkraft)
Fra administrasjonen: Solfrid Bergsmyr, Harald Lenschow

Kopi til:

Instituttene ved IME

Om:

Møte i Utvalg for forskning og forskerutdanning

Møtetid:

Onsdag 16.05.2012
Kl 09.15 – 10.15

Møtested:

Rom 313, Gamle Fysikk

Signatur:

Innkalling og saksliste ble godkjent. Prodekanus meldte inn to saker under eventuelt. Første sak angår
karaktersetting etter innføringen av den nye ph.d.-forskriften og andre sak angår årets rapportering fra
ph.d.-kandidater og hovedveiledere.
Referat fra møte 18.04.2012 ble godkjent.
Det ble gitt en merknad til vedtak i FU-sak 16/2012 som prodekanus besvarte med at NTNUs
høringsdokument var godt og at IMEs synspunkter var godt ivaretatt. Høringsdokumentet ettersendes
til FU medlemmene.
Et spørsmål ble stilt administrasjonen som gjelder oppfølging og purring av utilfredsstillende
søknader, cf. siste FU-møte. Fakultetsadministrasjonen foretar purringer inntil søknader er i orden,
slik at vedtak kan fullføres. Det er ikke ansett som et problem, selv om flere purringer kan
forekomme.

Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@ime.ntnu.no
http://www.ime.ntnu.no

Besøksadresse
Sem Sælandsvei 5
7034 Trondheim

Telefon
+ 47 73 59 42 02
Telefaks
+ 47 73 59 36 28

Saksbehandler
Harald Lenschow
Tlf: + 47 73 59 34 49

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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FU-SAK 23/2012:
PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.)-STUDIET – SØKNAD OM OPPTAK –
MOHAMMADMEHDI BOZORGI, INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG
INFORMASJONSVITENSKAP
Utvalg for forskning og forskerutdanning ønsker at korrekt skjema for emnebeskrivelser for ph.d.emner benyttes, skjemaet spesifiserer bl.a. beskrivelse av læringsmål. Skjemaet IME benytter er en
revidert utgave av NTNUs standardskjema. Fakultetsadministrasjonen ble bedt om å gi uttrykk for
NTNU sentralt at mer spesifikke skjema blir benyttet, og at dette også gjelder for standard
opptakssøknad. Skjema er under revidering med hensyn til ny ph.d.-forskrift ved NTNU.
Vedtak:
1) Mohammadmehdi Bozorgi tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet
informasjonsteknologi.
Som hovedveileder oppnevnes førsteamanuensis II Frank Lindseth, IDI/SINTEF og som
medveiledere oppnevnes førsteamanuensis Anne C. Elster og professor Theoharis Theoharis.
2) Det foreslåtte studieopplegget godkjennes.
3) Mohammadmehdi Bozorgi pålegges å utarbeide en detaljert prosjektbeskrivelse på
5-10 sider innen 6 måneder etter opptak, jfr. Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) av
07.12.2005, § 5.2. med endringer av 04.12.2008.
FU-SAK 24/2012:
PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.)-STUDIET – SØKNAD OM OPPTAK –
ANDERS WILLERSRUD, INSTITUTT FOR TEKNISK KYBERNETIKK
Vedtak:
Prodekanus gis fullmakt til å fullføre opptaket når det foreligger en emnebeskrivelse for ph.d.emnet TK8111. Ved godkjenning kan kandidaten tas opp til ph.d. studiet i samsvar med
vedtakets punkt 1, 2 og 3.
1) Anders Willersrud tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet teknisk kybernetikk.
Som hovedveileder oppnevnes professor Lars Imsland og som medveiledere oppnevnes forsker
Alexey Pavlov, Statoil og førsteamanuensis Gerhard Nygaard, UiS.
2) Det foreslåtte studieopplegget godkjennes.
3) Anders Willersrud pålegges å utarbeide en detaljert prosjektbeskrivelse på
5-10 sider innen 6 måneder etter opptak, jfr. Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) av
07.12.2005, § 5.2. med endringer av 04.12.2008.

FU-SAK 25/2012:
PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.)-STUDIET – SØKNAD OM OPPTAK –
FILIPPO SANFILIPPO, INSTITUTT FOR TEKNISK KYBERNETIKK
Utsatt
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FU-SAK 26/2012:
PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.)-STUDIET – SØKNAD OM OPPTAK –
NAM-THANH TRAN, INSTITUTT FOR ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON
Vedtak:
1) Nam-Thanh Tran tas opp til philosophiae doctor (ph.d.)-programmet elektronikk og
telekommunikasjon.
Som hovedveileder oppnevnes professor Bjørn-Ove Fimland og som medveileder oppnevnes
professor Astrid Aksnes..
2) Det foreslåtte studieopplegget godkjennes.
3) Nam-Thanh Tran pålegges å utarbeide en detaljert prosjektbeskrivelse på
5-10 sider innen 6 måneder etter opptak, jfr. Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) av
07.12.2005, § 5.2. med endringer av 04.12.2008.
FU-SAK 27/2012:
REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER:
a) Dekanus har oppnevnt følgende bedømmelseskomiteer:
Asgeir Bertelsen Steine, Institutt for matematiske fag
Hovedveileder har vært førsteamanuensis Kristian Gjøsteen, IMF
1. opponent:
Senior Lecturer Jens Groth, University College London, United Kingdom
2. opponent:
Assistant Professor Suzana Andova, Technische Universiteit Eindhoven,
The Netherlands
Medlem av komiteen
og administrator: Professor Aslak Bakke Buan, Institutt for matematiske fag, NTNU
b) Planlagte disputaser ved IME-fakultetet i mai og juni 2012:
Rupali Rajendra Akerkar, Institutt for matematiske fag, planlagt disputas 12.06.2012
Tord Ingolf Reistad, Institutt for telematikk, planlagt disputas 23.05.12
Alfonso Martinez del Hoyo Canterla, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon,
planlagt disputas 25.05.12.
Kashif Mahmood, Institutt for telematikk, planlagt disputas 25.05.12.
Fakultetsadministrasjonen orienterte om status for disputaser første halvår 2012. Til og med 30.
juni vil 27 kandidater ha disputert. 3 avhandlinger er til omarbeiding. Fakultetet har 4 innleverte
avhandlinger hvor endelig dato for disputas ikke er satt. I tillegg har fakultetet en disputas fastsatt
til 2. juli. Det er stor sannsynlighet for at fakultetet vil få over 60 disputaser i 2012.
c) Dekanus har på fullmakt tildelt følgende doktorgrader:
Haaken Annfelt Moe, Institutt for matematiske fag, 17.04.2012
Mikhail Fominykh, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap 26.04.2012
Øystein Tråsdahl, Institutt for matematiske fag, 02.05.2012
Jawad Rasool, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, 17.04.12
Kristoffer Nyborg Gregertsen, Institutt for teknisk kybernetikk, 25.04.12
Rune Steinsmo Ødegård, Institutt for telematikk, 25.04.12
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EVENTUELT
A. Karaktersetting ved innføring av ny ph..d.-forskrift ved NTNU
Prodekanus orienterte om at NTNU (eventuelt fakultetet) vil gi et skriftlig brev til instituttene
vedrørende karaktergivning på ph.d.-emner gjeldende fra vår 2012. Bakgrunnen for dette er at
karakterkravet, B eller bedre, er tatt ut i den nye ph.d.-forskriften for NTNU.
Dette innebærer at alle karakterer fra A til E er å regne som bestått. Prodekanus vektla at E
måtte være en reell ståkarakter, mao. en akseptabel ståkarakter. For masteremner gjelder fortsatt
kravet om bestått karakter med B eller bedre.
Karaktersettingen har tilbakevirkende kraft slik at de som tidligere har oppnådd en karakterene
C, D og E er bestått. De kan foreta et frivillig gjentak om de ønsker dette.
B. Årlig rapportering
I forkant av møtet hadde FUs medlemmer blitt tilsendt den årlige rapportering, og en testversjon
av henholdsvis kandidatenes og hovedveileders rapport. Kandidatenes rapport har forholdsvis
mange spørsmål, mulighetene for defaultverdier fra eventuell forrige rapportering i
tidsseriespørsmål var vurdert, men en fant det hensiktsmessig at de blir besvart årlig.
Fakultetsadministrasjonen ble bedt om at det var avkryssingsboks for "ikke relevant" i alle
relevante spørsmål. I tillegg var det ønskelig at spørsmålene var nummererte.
Årlig Rapportering sendes ut til samtlige fredag 18. mai 2012, med svarfrist 31. mai 2012.
Fakultetsadministrasjonen foretar inntil tre purringer, og sender deretter instituttleder og FU
medlem en oversikt over ikke innleverte rapporter ved respektives instituttet for 2012.

