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Møtereferat
Til stede: Dekan Geir E. Øien, prodekan Brynjulf Owren, prodekan Bjarne Helvik, fakultetsdirektør
Geir Ivar Soleng, Ragnar Hergum, IET, Einar Rønqvist, IMF, Harald Øverby, ITEM, Morten
Breivik, ITK, Letizia Jaccheri, IDI, Erling Ildstad, Elkraft, stipendiat Camilla Thorrud Larsen,
FTR2 siv.ing Jonas Foyn Therkelsen, Jon Kummen var til stede under behandling av sak
015/14
Forfall:

Nina Kotte, fak.adm., FTR siv.ing.Trine Erfjord Meling, FTR realfag Ada Aspenberg Jordal

Kopi til:

Nestledere og vararepresentanter

Gjelder:

Møte i Ledergruppen

Møtetid:

Onsdag 19.02.14, kl. 13.00 -15.55

Møtested:

G144, Rådsrommet

Referat fra møtet 12.02.13 og innkalling til dagens møte ble godkjent med ønske om fremtidig
fyldigere referat fra orienteringsaker.
LG-sak 014/14 SFI – IMEs strategi for 2-årige masterprogrammer
Målet med saken er å initiere en strategisk diskusjon rundt utviklingen av IMEs 2-årige
masterprogrammer og disses plass i fakultetets totale programportefølje, med tanke på å utvikle en mer
bevisst og helhetlig strategi for utviklingen av slike programmer for fremtiden. Kan vi bedre
rekrutteringen ved å inngå tettere strategiske allianser med utvalgte høgskoler? Hvordan tenker vi rundt
internasjonalisering av utdanningen, og de toårige programmenes rolle i dette? Er det behov for å rydde
opp i eventuelle ”underkritiske” program? Hvordan bør balansen mellom antall studieplasser på to- og
femårige masterprogrammer utvikle seg ved IME? Hvordan bør vi tenke rundt SAK (Samarbeid,
Arbeidsdeling og Konsentrasjon) for de toårige programmene?
Dekan presenterte studieprogramportefølje for siv.ing., realfag, og 2-årig internasjonal master. Prorektor for
utdanning ønsker en dialog med høgskolene. Det foreslås samlet fremstøt mot HIST, og tiltak som: Overføring av
plasser fra 5-årige studier til 2-årig, rekruttering også til 2-årig. Skal vi gå internasjonalt? Rekruttere fra høgskoler,
fusjonere norske og internasjonale program, og undervise de tre siste årene på engelsk? Kanskje kan vi gjøre noen
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vanskelige fag bedre. Samfunnsoppdraget vårt er å levere kandidater på masternivå, men vi leverer for få. For
ytterligere info vises det til vedlagte slides.
Konklusjon:
Hvert institutt tar en diskusjon på dette for å få opp innspill og ideer. Se vedlagte slides. Vi kommer tilbake til
saken om 2-3 uker. Brynjulf Owren tar dette opp i studieutvalget med mulighet for HiST som pilot.

LG-sak 015/14 Plan for utnyttelse av ulike finansieringskilder for forskning (ca. 13.40 – 14.20)
Målet med saken er å initiere arbeidet med handling ”KKF4” i IMEs handlingsplan for 2014 innenfor
fokusområde ”Konsentrasjon og kvalitet i forskning”: ”Utarbeide en plan for utnyttelse av ulike
finansieringskilder som sikrer god operasjonalisering av faglige og strategiske mål”. Den enkelte
instituttleder bes forberede seg på å gi en kort redegjørelse (gjerne med bruk av 2-3 slides) for hvordan
instituttets fagmiljøer tenker rundt finansiering av forskning. Hva er de viktigste kilder, programmer,
virkemidler og aktører for fagmiljøene i denne forbindelse, og hvordan best utnytte disse i en helhetlig
tenkning og strategi rundt finansiering av forskning og forskerutdanning? Kan vi integrere og
videreutvikle fagmiljøenes tenkning i en overordnet og helhetlig plan for IME?
Prodekan Bjarne Helvik la frem status, og minner om at dette er en kjerneaktivitet for å øke BOA. Vi må
vite hva vi vil for å få flere midler til forskning. Ragnar Hergum presenterte forslag til finansieringskilder
som er jobbet frem ved IET, se slides. Det nevnes også flere forslag som: Tenke i retning
utenriksminister, motivasjon og oppmuntring for å få noen til å gjøre ting sammen, jobbe proaktiv mot
politisk nivå, etablere en oversikt over hvor vi kan søke penger. Kim Davis er invitert til et åpent møte
med faglærerne på instituttene.
Konklusjon:
Forskningsseksjonen i samarbeid med controllerne blir bedt om å sette opp en oversikt eksisterende
prosjektportefølje, og hvor man kan hente midler.
LG-sak 016/14 Oppnevning av utvelgelseskomite for Chorafas og ExxonMobils forskerpriser for
beste ph.d
Målet med saken er å initiere en prosess for nominasjon av to kandidater (én mann og én kvinne) fra IME
til ny utvelgelseskomite for ovennevnte priser innen 15/3-14. Bjarne Helvik orienterer om bakgrunn.
Konklusjon:
Instituttene bes om å komme med forslag på kandidater til begge prisene innen 25.04.14, se vedlagte slides.

Institutt-minutt (IDI)
Letizia Jaccheri forklarte hvordan hun på sitt kontor, og gjennom en kunsinstallasjon i samarbeid med to kunstnere
ønsker å billedliggjøre åpenhet i forhold til «People, Events, and Ideas». Instituttet avholder strategiseminar 5. – 7.
mai 2014.

Orienteringssaker
-Innspillsprosess vedr. campus-saken/NTNUs langsiktige utvikling
Mulighet for å gi innspill til visjonsrapporten innen 31/03/14. Det vises til åpne websider for alle
ansatte. http://www.ntnu.no/campusframtid
Saken skal gis behandling i Fakultetsstyrets møte 20/3/14. Fakultetet gir formell tilbakemelding.
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-Orientering fra møte i NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 13/2-14
Det har vært avholdt et heldagsmøte med dekaner og rektorat. Rådet er opprettet for å gi råd omkring
utdanning ved NTNU i forhold til arbeidslivet. Det er gjort avtale med Helse Midt-Norge fordi de bl.a
skal realisere sin handlingsplan i forhold til IKT. Koordinator for Eksperter i team er invitert til LG i
forhold til å si noe om IMEs plass i dette, og hvordan Eksperter i team skal brukes.
-Orientering fra møte om utvikling av studieporteføljen med prorektor utdanning 14/2-14
Det er kommet signaler fra Regjeringen som ønsker at det sees på studieprogram som har 10 eller
færre studenter. Disse programmene må gi en begrunnelse for fortsatt eksistens.
-Orientering fra styringskomitémøte med DNV-GL 14/2-14
Det er avholdt møte i styringskomiteen etter at DNV fusjonerte med Germanischer Loyd
http://dnvgl.com/ . Dette endrer ikke DNVs innretning, men de blir sørre. IME fikk skryt for at man er
kommet langt med å forberede tilsetting. DNV er i prinsippet fremdeles åpen for å gjøre ting sammen,
men ønsker ikke å gå inn i gaver og donasjoner.
-Orientering fra dekanmøte 18/2-14
Samarbeidet med Nordic Five Tec http://www.nordicfivetech.org/ er et ledelsesorientert samarbeid
som har pågått i åtte år. Samarbeidet er gjort lite kjent ute i fagmiljøene. Kristin Wergeland Brekke
kommer til LG for å presentere og ta dette samarbeidet videre.
Forskningsevaluering: Det er laget en systematisk plan til styret med fomål å utvikle
forskningsevalueringen. Alle fagområder skal evalueres, men ikke ned på faggruppenivå
Eventuelt, og evaluering av møtet
• SO-Postdoc til fakultetsspesifikke strategiske sastninger (cf. LG-sak 005/2014) tildeles IMF, tilknyttet
IU-prosjektet KTDiM.
•

7 SO-stillinger til muliggjørende teknologier: Det arbeides med å definere endelig prosess.

•

Plagieringsrapport i fbm master- og prosjektoppgaver. Noe for IME? Morten Breivik orienterte om et
program for plagieringskontrollhvor teksten gjennomgås, og det som eventuelt kommer frem kan
benyttes av faglærer for å initiere. Det kommer forslag om at dette bør opp på utdanningsnivå for
NTNU slik at det sikres hvordan opplysninger blir benyttet. NTNU retningslinjer for
plagieringskontroll finnes under denne linken:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Juks+p%C3%A5%20eksamen

•

Orientering fra møtet med ForVei: Gis vanligvis i 2. semester i studiet. Man legger opp til en endring
i dette fordi det er dårlig oppmøte og ølite brukt. ForVei skal bobles inn fra 1. klasse. Det vil bli noe
spisset slik at man velger ut noen få studieprogram. Beslutningen på hvilke studieprogram som skal
velges er pt. Ikke tatt, men det er høyst sannsynlig at program med stort frafall kan bli valgt.
ForVeisamtale skal alltid brukes i kobling med studieveileder.

Førstkommende LG-møte er 5.mars 2014.

