Institutt for musikk og dans
Humanistisk fakultet
Møte IS-IMD 11. juni 2013

IS-IMD sak 10/13

STRATEGIPROSESSEN UiS

Vedlagte dokumenter i saken:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Oversendelsesbrev fra Universitetsdirektør: Strategi UiS 2013-2020
Høringsdokument: Strategiutkast UiS 2013-2020
Grunnlagsdokument: Utfordringer for UiS i et 2020-perspektiv
Høringsinnspill fra IMD til Humanistisk fakultet
Referat fra møte i Humanistisk fakultet 23. april: FS-HUM sak 13/13
Humanistisk fakultet sin høringsuttalelse

Bakgrunn
UiS har denne våren gjennomført en revisjon av strategidokumentet 2013-2020. Behov for revisjon
av gjeldende overordnet strategidokument har vært begrunnet med særlig i to forhold (jmf FS-HUM
13/13):
-

Styringssignaler fra Kunnskapsdepartementet der bl.a. behov for en tydelig profil og klare
faglige prioriteringer er understreket
UiS sitt nye medlemskap i «European Consortium of Innovative Universities»
http://eciu.web.ua.pt/default.asp

Utkast til UiS’ reviderte forslag har vært på formell høring i organisasjonen. IMD sendt sine innspill til
Humanistisk fakultet med klare innspill for ivaretagelse og ansvar for en instituttets kunstfaglige
profil. Fakultetsstyret behandlet innspillene fra enhetene på møte 23. april 2013, som resulterte i
vedlagt uttalelse fra Humanistisk fakultet.
UiS-styret behandler revisjonssaken på grunnlag av høringsinnspill fra enhetene (fakultet/institutt) på
møte den 13. juni 2013. Vedtaket forventes å ville få konsekvenser for enhetene mht arbeidet med
nye handlingsplaner (2015-17).
Vurdering
Som det fremgår av IMD sin høringsuttalelse etterlyses en tydelighet mht humaniora, og en uttalt
vilje til ivaretakelse og fokus på IMD og UiS’ kunst- og kulturfaglige profil. IMD ble i 2005 organisert
under Humanistisk fakultet på grunn av fellesnevnere innen en åpnere humaniora-profil. At det
samme fakultetet i etterkant omformes til et Utdanningsvitenskaplig fakultet fordrer klarere fokus på
IMDs plass både i fakultetet og i universitetet, slik det også fremgår av IMDs Handlingsplan for
perioden 2012-2014.
I denne sammenhengen bes Instituttstyret for Institutt for musikk og dans vurdere vedlagte
dokumenter og fremtidig plan for strategiarbeid og ny handlingsplan for IMD i perioden 2015-2017.

Fra fakultetet heter det:
Som det er blitt orientert om i ledermøter og kontorsjefmøter skal gjeldende handlingsplaner for
enhetene revideres i henhold til revidert strategidokument. Det institusjonelle dokumentet har vært ute
til høring, og skal endelig behandles i universitetsstyret 13. juni. Fakultetsstyret behandlet også sak om
intern oppfølging av strategiprosessen, og ga sin tilslutning til følgende plan:
1.

Universitetsstyret vedtar revidert strategi for universitetet i sitt møte den 13. juni 2013. Den
vedtatte strategien danner føringer for revisjon av fakultetets, instituttenes og sentrenes
handlingsplaner.

2.

Institutter og sentre reviderer sine handlingsplaner og styrebehandler dem innen utgangen av
september 2013. Revisjon av fakultetets handlingsplan påbegynnes samtidig.

3.

Fakultetets reviderte handlingsplan godkjennes endelig i fakultetsstyremøtet i desember 2013.
Fakultetsstyret vil her få instituttenes og sentrenes handlingsplaner til orientering

Vi ser for oss følgende rammer for arbeidet med revisjon av enhetenes handlingsplaner:
1.
2.
3.

Kort oppsummering av måloppnåelse for mål og tiltak i gjeldende
handlingsplan
Eventuell justering av målsetningen for resten av perioden på grunnlag
av punkt 1
Oppdatering av risikovurderingen ved behov

Fakultetet legger ikke andre føringer på revisjonsarbeidet i enhetene utover dette.

Det bemerkes i denne sammenheng også at IMD ikke har representasjon i fakultetsstyret, og at
innspill som har vært gjort fra instituttet til møtet ikke ble tilsluttet (jmf referat).

Forslag til vedtak:
IS-IMD tar vedlagte dokumenter til orientering, og foreslår plan for strategi- og handlingsplan for
Institutt for musikk og dans for perioden 2015-17.
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