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HANDLINGSPLAN (ÅRSPLAN) FOR IE-FAKULTETET 2018
Endelig versjon vedtatt av fakultetsstyret i møte på Røros 12.01.2018

Planen er organisert etter virksomhetsområdene Utdanning og læringsmiljø, Forskning
og forskerutdanning, Innovasjon, nyskaping og samarbeid med arbeidslivet, Kommunikasjon og formidling, og Organisasjon, ledelse og ressurser (herunder Økonomi og
Strategiarbeid).
Planen fokuserer på handlinger som representerer en klar og strategisk viktig
utvikling i forhold til nåsituasjonen, og inkluderer ikke handlinger der formålet primært
er å opprettholde status quo/”business as usual”.
Dekan har fått fakultetsstyrets fullmakt til ytterligere utdetaljering, konkretisering,
ansvars- og ressursfordeling innenfor rammen av fakultetsstyrets vedtak.
Fakultetets hovedutfordringer ved inngangen til 2018
•
Utarbeide gode prosesser for samlet strategiutvikling, kulturbygging og
faglig integrasjon ved fakultetet
•
Administrativ kapasitet og koordinering etter kutt i administrative rammer
•
Faglig kapasitet
(”Hvordan takle medgangen ved og etterspørselen etter IE”…!)
•
Kvalitet og tilgjengelighet i støttesystemer og datagrunnlag knyttet til
økonomi/budsjett, søknadsløp, prosjektgjennomføring, utdanningsvirksomhet
•
Samlokaliseringsprosjektet
IEs fokusområder 01.01.2018 – 31.12.2018
1. Ny hovedstrategi IE: Vedtak og begynnende oppfølging/implementering
2. Ett fakultet: Identitets- og kulturbygging, samarbeid, kvalitet i bredden,
styrket forskningsinnsats i bredden, og synergier på tvers av IEs miljøer
3. Fornyelse av NTNUs og IEs utdanningstilbud (digitalisering m.m.): Innhold,
undervisningsformer, evalueringsformer, organisering/portefølje-integrasjon,
læringsarealer, porteføljefornying, EVU, Framtidens ph.d. m.m.
4. EU-forskning: Deltakelse i H2020 og forberedelser til FP9
5. Kapasitetsøkning: Faglig, administrativt og ledelsesmessig
6. Digitalisering: Faglige bidrag til å digitalisere samfunnet (forskning, utdanning
og nyskaping), - samt digitalisering for effektivisering og modernisering også
av egen virksomhet og organisasjon
NTNUs hovedprioriteringer 2018
1. Ett NTNU
2. Nasjonal premissleverandør
3. Sterke, internasjonalt orienterte fagmiljøer
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UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ
1. Faglig integrasjon
a. Utvikle og vedta ny studieprogramportefølje fra 2019/20 (frist 1/5-2018)
b. Forberede overgang til felles emnestørrelse (multippel av 7,5 studiepoeng)
c. Utvikle bruk av emner på tvers av studieprogram og campus (pilotprosjekter)
2. Arealutvikling for undervisningsformål
a. Videreutvikling av studentarbeidsplasser innenfor IEs arealer
(spesielt knyttet til samlokalisering)
b. Innovativ utforming av læringsmiljø («learning spaces»)
c. Utrede økt sambruk av laboratorieressurser
3. Styrke universitetspedagogisk og fagdidaktisk kompetanse,
og øke endringskapasiteten
a. Etablere tverrfakultært senter for Science and Engineering Education (SEED)
b. Etablere prosjekt for overgang til digital eksamen og alternative
vurderingsformer (2018-2021)
c. Videreutvikle ordningen med kollegabasert veiledning
d. Følge opp og utnytte NTNUs nylig etablerte ordning med
meritterte undervisere
e. Styrking av kvalitet på læringsassistent-tilbudet (bedre søknadsprosess,
bedre tilbakemeldinger etc.)
4. Etter- og videreutdanning (EVU)
a. Etablere prosjektgruppe for å utvikle bærekraftig og relevant EVU-tilbud ved IE
b. Følge opp NTNUs sentrale arbeid med å utvikle EVU-aktivitetene
c. Pilotprosjekt på EVU i samarbeid med Trønderenergi og NTNU Videre.
Vurdere webinarer som form
5. Oppfølging av og økonomisk støtte til viktige utdanningsprosjekter
a. Senter for fremragende utdanning (SFU) ExcITed
b. Innvilgede «småprosjekter» innen innovativ utdanning (på IDI og IIR)
c. Innvilget «storprosjekt» innen innovativ utdanning (ACT på IMF)
d. Omsøkte «storprosjekt» som ikke nådde opp hos Rektor (Praksisløypa på IES)
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6. Intern reakkreditering av IEs studieprogram ihht krav i ny NOKUT-forskrift
a. Dokumentere kvaliteten i våre studieprogram ihht kravene i ny forskrift
innen utgangen av 2018
7. Analyse og oppfølging av Studiebarometeret.no 2018
a. Tiltak med spesielt fokus på studieprogrammer med uakseptabelt
dårlige resultater.
b. Tiltak for å knytte studenter og fagmiljøer tettere sammen, og for å
stimulere til tydeligere samhandling studenter – fagmiljø utenom
organisert undervisning.

FORSKNING OG FORSKERUTDANNING
1. Fornyende tiltak for ph.d.-studiet, som oppfølging av dypevalueringen fra 2016 og
anbefalinger fra intern arbeidsgruppe
a. Gjennomføre prosjektet ”Fremtidens ph.d.-studier” ihht revidert plan etter
kommentarer fra fakultetsstyret i deres møte 15/12-17.
2. Økt profesjonalisering og kapasitetsøkning ifm. forskningsaktivitet, søknadsløp,
innspill til forskningspolitikk (nasjonalt og internasjonalt) og eksterne relasjoner
a. Kulturarbeid for å øke grad av samarbeid i og på tvers av fagmiljøer
• Igangsette pilot knyttet til AI-laben
b. Tidlig initiering og identifisering av søknadsløp - etablere strategi og
roadmap vs. utlysninger og legge til rette for gode søknader, bevisst
nettverksbygging, posisjonering etc. Eksempler:
• Etablere roadmap for EU-utlysninger
• Revitalisere prosedyre for eksterne prosjekt
• Gjennomføre interne review for søknader (pilot Fripro 2018)
• Debrief etter ekstern evaluering (pilot Fripro 2017)
• ”Søknadsskole” (pilot Fripro 2018)
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3. Beslutte hvilke virkemidler vi strategisk skal bruke for å oppnå vår forskningsstrategi, og starte implementeringen av disse
a. Fyrtårn (fagspesifikke forskningssatsinger): Beslutte hvilke, om noen,
eksisterende fyrtårnsatsinger som skal videreføres utover 2018.
Bestemme kriterier som skal legges til grunn for evt. nye satsingsområder fra og med 2019.
b. Kompetanseløft forskning og utdanning: Beslutte om vi ønsker å satse på å
gi opptil 50% forskningstid for faglige fast ansatte med mindre forskningstid,
for å (evt. med krav om samarbeid mellom campuser, og tilpasset
kompetansebehov): i. Ta ph.d., ii.Gjøre mer forskning, iii. Kvalifisere til
opprykk (professor eller dosentløp)
Beslutning og evt. kriterier innen: April 2017
c. Omstillingsprofessorater (”gaveprofessorater” fra fakultetet):
Utvikle kriterier, bestemme ramme, og iverksette søknadsprosess (for evt.
støtte) når instituttenes strategiske bemanningsplaner foreligger.
Frist utlysning: Juni 2018.
4. Understøtte NTNUs tematiske og teknologiske satsingsområder, spesielt NTNU
Digital
a. Bidra inn i satsingenes leder- og styringsgrupper
b. Bidra med SO-stillinger, kommunikasjonsressurser, drifts- og omstillings
midler fra dekani pott
c. Pilotprosjekter på tvers av fakulteter innenfor NTNU Digital.
Kommentar vedr. oppfølging av ”post doc.-løftet” ved NTNU: Aktiviteten er allerede i godt
gjenge, og dekans vurdering er at det ikke krever spesielt merfokus gjennom en dedikert handling
i denne handlingsplanen. Fakultetsstyret vil - etter eget ønske - bli jevnlig orientert om fremdrift i
oppfølgingen.
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INNOVASJON, NYSKAPING OG SAMARBEID 		
MED ARBEIDSLIVET
1. Implementere NTNUs overordnede politikk for samarbeid med arbeidslivet ved IE
a. Kartlegge hvilke arenaer som finnes for samarbeid med arbeidslivet ved
IE – på fakultetsnivå/på instituttnivå ved de ulike campusnivå
b. Avklare hvilke elementer av NTNUs vedtatte politikk som bør forvaltes på
fakultetsnivå/instituttnivå ved IE
c. Strukturere arbeids-/ansvarsdelingen for operasjonalisering av politikken
mellom IEs prodekaner. (Politikken har delmål for utdanning,
forskning og nyskaping)
d. Utvikle IEs opplegg for implementering av NTNUs politikk
2. Videreutvikle samarbeidet med NTNUs virkemiddelapparat for nyskaping og
innovasjon gjennom egen handlingsplan
a. Dialog med virkemiddelapparatet (TTO, ACCEL, andre inkubatorer, Discovery,
Spark, entreprenørskolen, Fram….) – avklare mulighetsrom og forventninger
b. Dialog med SFF, SFI, FME….
c. Utvikle egen handlingsplan basert på resultater fra a) og b).
d. Utnytte mulighetene i NTNUs avtale med Trondheim Kommune
(Universitetskommune 3.0)
e. Vurdere reetablering av arrangementsserien ”ITOvation” i fornyet form.
3. Understøtte nye sentrale virkemidler for økt nyskapingsvirksomhet i fagmiljøene
(innovasjonsagenter og innovasjonsstipend)
a. Gjøre virkemidlene godt kjent på IE
b. Sikre et tilstrekkelig antall søknader av god kvalitet fra IE
c. Understøtte gode søknader som ikke fikk støtte fra Rektor.
4. Etablere lokalt Innovasjonsforum ved IE, etter modell av prorektor for nyskapings
sentrale Nyskapingsforum
Innovasjonsforumet er i utgangspunktet tenkt å fungere som bindeledd mellom IEs
institutter og campus og NTNUs sentrale arbeid med innovasjon og nyskapning bl.a.
koblet til NTNUs Nyskapingsforum.
a. Rekruttere deltakere til, utarbeide mandat for, og drifte forumet
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5. Øvrige tiltak for økt samarbeid med næringslivet og offentlig sektor
a. Øke faglig-administrativ kapasitet til koordinering, oppfølging, prosesser
knyttet til ekstern virksomhet.
b. Proaktivt ta initiativ til dialog med utvalgte sentrale bedrifter og etater med
det mål å styrke strategiske relasjoner og etablere forpliktende
samarbeidsavtaler.
6. Oppfølging av Bedre Sammen-prosjektet
a. Koordinering av SFI-prosessen for å styrke og utnytte samarbeidet
NTNU-SINTEF
b. Kommunikasjon av felles eksternt budskap med SINTEF overalt hvor
dette er hensiktsmessig
c. Sammen med SINTEF, utvikle strategi for bedre koordinert utnyttelse
av instituttstipendiater fra SINTEF og SO-stipendiater fra IE.

KOMMUNIKASJON OG FORMIDLING
1. Forskningsformidling
a. Tiltak for å styrke kommunikasjon og formidling ifm store forskningsprosjekter (H2020, store NFR-prosjekter, sentra…)
b. Tiltak for å styrke kommunikasjon og formidling knyttet til NTNU Digital
c. Tiltak for å styrke kommunikasjon og formidling knyttet til Telenor-NTNU AI-Lab
d. Tiltak for å styrke formidling av resultater fra IEs ph.d.-prosjekter
2. Kommunikasjonstiltak knyttet til samlokaliseringsprosjektet
a. Mot ansatte, studenter og omverdenen.
3. Omdømmekommunikasjon og formidling knyttet til digitalisering av samfunnet
a. Kommunikasjon og formidling knyttet til NTNUs og IEs deltakelse på
Arendalsuka
b. I samarbeid med andre aktører, arrangere nasjonal konferanse/event
knyttet til etiske problemstillinger og etisk bevisstgjøring relatert til
digitalisering og utviklingen innenfor IKT
c. Tiltak for å styrke IEs omdømme som den ledende nasjonale UoH-aktør
innenfor digitalisering: Kommunikasjonsopplæring og –trening for
ledergruppen, vurdering av styrkede incentiver for formidling, strategisk
samhandling om kommunikasjon med NTNu Digital og SINTEF, m.m.
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ORGANISASJON, LEDELSE OG RESSURSER 		
(inkl. STRATEGI og ØKONOMI)
1. Strategiarbeid
a. Utvikle og vedta hovedstrategi for IE for perioden 2018 – 2025 som grunnlag
for mer detaljert utvikling av instituttstrategier, kommunikasjonsstrategi,
strategiske bemanningsplaner, fokusområder, budsjettfordeling og
faglige satsingsområder
i.
Gjennomføre strategiseminar for fakultetsstyre og ledergruppe
		
11. – 12. januar
ii.
Reisevirksomhet knyttet til implementering av ny strategi
(studieturer, turer for å etablere eller reetablere samarbeid…)
b. Utvikle og vedta instituttstrategier, strategiske bemanningsplaner,
kommunikasjonsstrategi, fokusområder, budsjettfordeling og faglige
satsingsområder m.m. f.o.m. 2019. Frist desember 2018.
2. Teknisk-administrativ kapasitetsøkning, kompetanseheving og karriereutvikling
a. Etablere opplegg for hospitering blant teknisk-administrativt ansatte på tvers
av enheter, for å styrke kompetanse og kjennskap til virksomheten på tvers
b. Etablere/understøtte tilbud om kompetansehevende kurs for tekniskadministrativt ansatte
c. Utrede behov for kapasitetsøkning knyttet til ulike funksjoner i og nye
oppgaver for det
teknisk-administrative støtteapparatet, med tanke på snarlig utlysning i
stillinger som vurderes som ekstra kritiske på kort sikt.
3. Samlokalisering og campusutvikling
a. Bidra til at vedtatte løsninger i samlokaliseringsprosjektet ferdigstilles og
flyttinger kan
skje i tråd med overordnet tidsplan og i tråd med målbildet for IEs interne
samlokaliseringsprosjekt.
b. Bidra aktivt til at campusutviklingsprosjektet gjennomføres ihht tidsplan,
med spesielt
fokus på at gode løsninger for faglig lokalisering, fleksible, velegnede
læringsarealer med tilstrekkelig kapasitet, og hensiktsmessige løsninger for
ansattes arbeidsplasser integreres i planene for langsiktig campusutvikling
c. Utarbeide lederstøtte og –utviklingstiltak knyttet til utfordringer i
samlokaliseringsprosjektet.
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4. Arbeids- og studiemiljø
a.
Oppfølging av Arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK) 2017
b.
Likestilling og mangfold: Bidra til å utvide Jenteprosjektet Ada til et
tverrfakultært prosjekt (IE + IV + NV)
c.
Rutinegjennomgang, informasjonsarbeid, tiltak og holdningskampanje knyttet
til bekjempelse av seksuell trakassering i akademia
d.
Studentvelferd – utrede nye tiltak og starte gjennomføring.
5. Rasjonalisering, organisering (på tvers av seksjoner/stab/institutter der det er
(nødvendig) og digitalisering av arbeidsflyt for å bedre tjenestekvalitet og effektivitet.
6. Samkjøring av rutiner og prosesser innenfor økonomi på tvers av IE-fakultetet:
Videre oppfølging av leiesteder med mer.
7. Evaluering og eventuelt justering av IEs interne fordelingsmodell (VFM) for
bevilgning av ramme drift-midler (RD), basert på erfaringer fra første års virkning.
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