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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Dato

Referanse

01.09.2014

MW

Møteinnkalling
Til:

Ledergruppen

Kopi til:

Nestlederne

Om:

Ledergruppemøte

Møtetid:

Onsdag 03.09.2014 kl. 13.00-15.30 Møtested: Møterom G144 Rådsrommet Gamle elektro

Signatur:
Dersom man ønsker en liten prat/erfaringsutveksling med hverandre før møtet, vil kaffen stå klar på
møterom G144 fra kl. 12.30.
Godkjenning av innkalling og referat fra møte 21.08.14 og 28.08.2014
LG-sak 069/14 Presentasjon av IMEs fyrtårnsatsing ”Energy-Efficient Computing Systems”
(EECS) (ca. 13.00 – 13.45)
Målet med saken er å presentere ovennevnte fyrtårnsatsing for LG, samt gi LG muligheten for å
komme med spørsmål, kommentarer, synspunkter og innspill på satsingens aktivitet, i tråd med
prosessen tidligere beskrevet under gjennomgangen av LG-sak 065/14. Fyrtårn-leder Magnus Jahre
presenterer.
LG-sak 070/14 BIOTEK2021s utlysning ”Digitalt liv – konvergens for innovasjon” (ca. 13.45 –
14.15)
Forskingsrådet ber nå om søknadsskisser rettet mot sin nye strategiske satsing i BIOTEK2021programmet: “Digitalt liv - konvergens for innovasjon”. Satsingen har en ramme på 250 MNOK.
NTNU og SINTEF har på ledernivå vedtatt at vi skal jobbe fram en skisse med NTNU som “nav”
(søker) og SINTEF som en viktig node. Målet med saken er å informere om utlysningens strategiske
betydning for, og koblinger, til NTNUs satsing på bioteknologi, orientere nærmere om interne NTNUs
prosess, og få oversikt over status for prosjektidéer og -planer i fagmiljøene p.t..
Beinstrekk (ca.14.15 – 14.25)

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 73 59 45 86

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

Dato

Referanse

01.09.2014

MW

LG-sak 071/14 Tildeling av SO-stillinger (fra NTNUs Ramme for Strategi og Omstilling - RSO)
ved IME for 2015 (ca. 14.25 – 14.55)
Målet med saken er å informere LG om hvilken ramme vi antar å kunne utlyse SO-stillinger innenfor
ved IME i 2015, orientere om mulige bindinger vi (potensielt) må ta hensyn til ved tildeling, samt
diskutere mulige måter å bruke gjenværende stillinger på etter at disse bindingene er hensyntatt.
Institutt-minutt (IET, IMF) (14.55 – 15.10)
Student-moment (15.10 – 15.15)
Orienteringssaker (15.15 – 15.25)


Orientering fra dekanmøte 2/9-14

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

