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Referanse 
 

 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon kontorsjef 
7491 Trondheim E-post: Marin Teknisk Senter + 47 73 59 55 01 Jorunn Fransvåg 
 imt-info@ivt.ntnu.no Otto Nielsens v 10 Telefaks  
 http://www.ivt.ntnu.no/imt/ Tyholt + 47 73 59 56 97 Tlf: + 47 73594546 

 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

Notat 

Til: IVT-fakultetet 

Kopi til:  

Fra: Institutt for marin teknikk 

Signatur:  

Initiativ til uravstemning vedr. instituttstyre, instituttråd, annet 
alternativ 
 
Det er fremmet et forlag til annen alternativ ordning vedr. instituttledelse ved institutt for marin 
teknikk. 
 
Instituttet velger normal-ordningen med valgt instituttleder. 
 
I stedet for instituttstyre eller instituttråd ønsker instituttet et alternativ der Samarbeidsforum Marin 
trekkes med inn i instituttets indre liv. 
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Studieprogram marin 

IMT 
Ledergruppe 

1 x mnd 

Allmøte 
Minst 2x semester 

Informasjonsmøte 
1 x mnd    /  

 
Faggruppemøte 

Minst 3x semester 

Faglærermøte 
Minst 1x semester 

Samarbeidsforum marin gir råd til studieprogram marin 



  3 av 5 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Dato 
27.02.2009 

Referanse 
 

 

Beskrivelse av alternativ ordning: 
 
Ledergruppemøte 
• Sammensetning (9 stk) 

(1 x mnd) 

o Instituttleder 
o Nestleder (= studieprogramleder marin) 
o Kontorsjef 
o Faggruppeledere (2) 
o Repr. fra midlertidige ansatte (valgt) (1) 
o Repr. fra studenter (valgt) (2) 
o Repr. fra adm/tekn (valgt) (1) 

• Fellesmøte med Samarbeidsforum marins styre (5 eksterne, 3 interne og 2 studenter) minst 1 x 
semester 

• Ansvar 
o Gi instituttleder råd vedrørende: 

 Instituttets strategi og overordnede faglige prioriteringer 
 Budsjett og hovedfordeling 
 Saker av (stor) strategisk eller prinsipiell karakter 
 Utvikling av instituttet i lys av vedtatte mål og strategier 

 
SPU-møte

• Deltagere 

 (1 x måned) 
(Studiekonsulent fakultet er sekretær for SPU-marin 

o Studieprogramleder 
o Faggruppeledere (2) 
o Pedagogisk koordinator 
o Årskurskoordinator 
o Repr. fra studenter (2) 
o Studiekonsulenter institutt (2) 

• Fellesmøte med Samarbeidsforum marins styre (5 eksterne, 3 interne og 2 studenter) minst 1 x 
semester 

• Ansvar: 
o Gi studieprogramleder råd vedrørende: 

 I henhold til mandat studieprogram 
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Informasjonsmøte / allmøte 
 
Allmøter gjennomføres minst 2 gang per semester. 
Informasjonsmøtene gjennomføres 1x måned. Der tidspunkt for allmøte og informasjonsmøte faller 
samtidig vil møtet gjennomføres som et allmøte. 
 
Informasjonsmøte 
• Deltagere: 

(1 x mnd) 

o Alle ansatte ved instituttet (inkl. midlertidige) 
o Studentrepresentanter 

• Målsetning/hensikt: 
o Orientering fra 

 IVTs ledergruppemøte 
 IMTs ledergruppemøte 
 SPU-møte 
 Andre relevante møter 

o Anledning til å komme med spørsmål/diskusjon 
o Tilbakemelding fra ansatte til instituttledelse 

 
Allmøte 
• Deltagere: 

(2 x semester) 

o Alle ansatte ved instituttet (inkl. midl) 
o Minst 1x semester deltagelse av Fakultetsledelse og representanter fra vitenskapelige 

medlemmer av fakultetsstyre 
o Representanter fra Samarbeidsforums Marins styre 

• Ansvar: 
o Gi instituttleder råd vedrørende: 

 Instituttets strategi og overordnede faglige prioriteringer 
 Saker av (stor) strategisk eller prinsipiell karakter 
 Utvikling av instituttet i lys av vedtatte mål og strategier 

 
Faggruppemøte 
• Sammensetning: 

(3 x semester) 

o Alle ansatte ved faggruppen (vit. + midl.+tekn) og evt. representant for administrativt 
eprsonale 

o Minst 1 x semester deltagelse av instituttledelse (leder, nestleder, kontorsjef) 
• Ansvar: 

o Drift og utvikling ved faggruppen i lys av vedtatte mål og strategier 
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Faglærermøte
• Deltagere: 

 (minst 1 x semester) 

o Instituttledelse (instituttleder, nestleder, kontorsjef) 
o Faglærere 
o Studentrepresentanter 
o Representanter fra Samarbeidsforum Marin 

• Ansvar: 
o Undervisningsrelaterte saker 
o Best practice 

 
 
I tillegg vil administrasjonen og teknisk ansatte ha sine (interne) koordinerende drifts-møter. 
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