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Dato

Referanse

07.02.2014

MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestlederne

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 12.02.14, Kl. 13.00 Møtested: Møterom G144 (Rådsrommet) Gamle Elektro
– 15.45

Signatur:

MW

Dersom man ønsker en liten prat/erfaringsutveksling med hverandre før møtet, vil kaffen stå
klar på rådsrommet fra kl. 12.30.
Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte 29/01-14
LG-sak 011/14 Oppfølging av IMEs søknader til NTNUs satsing på innovativ utdanning som
ikke får støtte fra Rektor? (ca. 13.00 – 13.30; sak utsatt fra LG-møte 29/1-14)
Målet med saken er å diskutere og eventuelt konkludere, i lys av at ”Innovasjon og kvalitet i
utdanning” er et av IMEs fem fokusområder for 2014 – 2017, på om og eventuelt hvordan IME bør
følge opp realiseringen av de søknadene på innovativ utdanning som ikke nådde opp i konkurransen
om midler fra Rektor ved utlysningen H2013.
LG-sak 012/14 Utviklingen av studietilbudsporteføljen ved IME (ca. 13.30 – 14.00)
Målet med saken er å starte en diskusjon rundt utviklingen av fakultetets samlede
studietilbudsportefølje, sett i lys av notat fra rektoratet datert 03.12.2013 og den pågående prosessen
i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) om revisjon av porteføljen for
teknologistudiene.
LG-sak 013/14 Kvalitetsmeldingen 2013 (ca. 14.00 – 14.25)
Målet med saken er å informere om endringer i prosessen ved IME forårsaket av nytt
kvalitetssikringssystem, og å minne om og diskutere de forestående arbeidsoppgaver, ansvar, roller,
og tilhørende tidsfrister i tiden fram mot 1. april.
Beinstrekk (ca. 14.25 – 14.40)
Postadresse
IME-fakultetet
7491 Trondheim

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

Besøksadresse
O.S. Bragstads pl. 2E
7034 Trondheim

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

Seniorkonsulent
Marit Wessel
Tlf: + 47 73594586

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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Institutt-minutt (ITEM og ITK) (ca. 14.40 – 14.55)
Student-moment (ca. 14.55 – 15.00)
Orienteringssaker (ca. 15.00 – 15.40)
‐ Langtidsbudsjett IME – orientering (vedlegg)
‐ Orientering fra dekanmøte 11/2-14
‐ Samarbeidsprosjekt nærings- og arbeidslivssamarbeid – initiativ fra prorektor nyskaping – frist for
oversending av rammeavtaler 20/2-14 (se vedlegg)
‐ Sletting av gamle dokumenter i It’s Learning
‐ Kandidatundersøkelsen 2014
‐ Studiebarometeret.no
‐ Studietur til Brussel
‐ Utlysningstekster for to professorater ved Institutt for elkraftteknikk (vedlegg)
‐ Utlysningstekst for en førsteamanuensisstilling ved ITEM (vedlegg)
Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.40 – 15.45)

