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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

03.03.2014

MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestlederne

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 05.03.14, Kl. 12.00 Møtested: Møterom B418, 4. etg. Elektro blokk B
– 15.30

Signatur:

MW

Møtet avholdes hos IET i rom 418, og innledes med lunch, presentasjon og omvisning mellom 12.00
og 13.00.
Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra LG-møte 19/02-14
LG-sak 017/14 Langsiktig campusutvikling ved NTNU (ca. 13.00 – 14.00)
Målet med saken er å informere IMEs ledergruppe om hovedtrekkene og –anbefalingene i KVUrapporten og Visjonsprosjekt-rapporten om langsiktig campusutvikling ved NTNU, og å diskutere og
få synspunkter fra ledergruppen på innholdet i rapportene. Tore B. Haugen (leder for
Visjonsprosjektet) og Tone Merethe Aasen (NTNUs kontakt mot KVUen) innleder med en orientering,
før det åpnes for spørsmål og diskusjon. Diskusjonen vil inngå som en del av grunnlaget for
fakultetets innspill til Visjonsrapporten (cf. Rektors notat til fakultetene av 6/2-14, ePhorte-sak nr.
2014/2719), som skal avgis innen 31/3-14.
LG-sak 018/14 Forskningstermin-ordningen ved IME (ca. 14.00 – 14.30)
Målet med saken er å diskutere behovet for revisjon av IMEs nåværende ordning for
forskningstermin, i lys av IMEs strategiske mål, våre erfaringer med dagens ordning, samt den
sentrale prosess med formulering av en enhetlig utreisepolitikk som for tiden pågår ved NTNU.
Bjarne Helvik og Cathrine Haugan Grønvik innleder til diskusjon med en oversikt over praksis og
statistikk for bruk av ordningen pr. i dag, samt en oversikt over de sentrale føringer og momenter som
p.t. er under diskusjon.
Beinstrekk (ca. 14.30 – 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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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Institutt-minutt (IET, IMF) (ca. 14.40 – 14.55)
Student-moment (ca. 14.55 – 15.00)
Orienteringssaker (ca. 15.00 – 15.25)
‐
‐
‐

Orientering fra dekanmøte 25/2‐14
Orientering fra dekansamling på Bårdshaug 3. – 4. mars
NTNUs Mangfoldskonferanse – frist for abstracts 15/3‐14

Eventuelt, og evaluering av møtet (ca. 15.25– 15.30)
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Referanse

03.03.2014
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