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Bakgrunn
Møteplanene for Utdanningsutvalget og Kvalitets- og læringsmiljøutvalget har siden 2014 vært samkjørt for
å gjøre planleggingen av arbeidet mellom de to utvalgene lettere. Dette har også vært gjort for å styrke
Utdanningsutvalgets strategiske arbeid i spørsmål knyttet til utvikling av utdanningskvalitet koordinert med
andre sentrale utvalg og Styret ved UiS. Samarbeid mellom utvalgene har vist seg å være lettere å få til når
KLUs og UUs møteplaner korresponderer godt med hverandre og med styrets møteplan. Styret fastsatte i
sak US 99/14 møteplanen for studieåret 2015/2016.
Utdanningsdirektøren foreslår følgende møteplaner for de to utvalgene:
Kvalitets- og læringsmiljøutvalget
Utdanningsutvalget
26.08.2015 Kurs for nye medlemmer og fellesseminar
15.09.2015
16.09.2015
(21.10.2015)
10.11.2015
11.11.2015
16.02.2016
29.03.2016
24.05.2016

17.02.2015
30.03.2016
25.05.2016

Styrets møteplan
01.10.2015
05.11.2015
03.12.2015
11.02.2016
10.03.2016
21.04.2016
16.06.2016

Utdanningsdirektørens vurdering
Det legges opp til et innføringskurs for nye medlemmer i starten av semesteret, før første møte i utvalgene.
I følge årshjulet for utvalget (UU sak 15/14) skal det arrangeres fellesseminar for UU og KLU i
august/september. Utdanningsdirektøren vurderer det som tjenlig at kurset og fellesseminaret legges til
samme dag, slik at kursdelen blir om formiddagen og fellesseminaret legges til ettermiddagen etter en
felles lunsj. Et detaljert program for kurset og fellesseminaret behandles i utvalgenes møter i mai.
Fristen for akkreditering av nye studieprogram i UU er for medio september, og for etablering i styret 1.
november. Med et møte i UU 16. september og styremøte 1. oktober er vi godt innenfor disse fristene. For
å kunne håndtere eventuell utsettelse/ny behandling av akkrediterings- og etableringssøknad, er det satt
opp et møte 21. oktober, med styrebehandling 5. november. Selv om etableringen da skjer noen dager
etter den formelle fristen er det fortsatt i tide for registrering i Samordna opptak.
I følge årshjulet skal det andre møtet i vårsemesteret være et strategimøte. Utdanningsdirektøren forslår at
det kan vurderes om dette eventuelt kan legges til det første møtet dersom det passer bedre med tanke på
andre saker som skal behandles i denne perioden.
Det er ønskelig fra utdanningsdirektørens side å fortsatt legge møtene i UU til onsdager slik det tradisjonelt
har vært, og med møtetid fra kl. 0900-1130 i styrerommet i Arne Rettedals hus. Det er også nødvendig og
tjenlig for saksbehandlingen og for å få til et strategisk og godt samarbeid mellom Utdanningsutvalget og
KLU å legge møtene mellom utvalgene til samme uke, også slik at sekretariatet lettere kan strukturere
arbeidet i forkant og etterkant av utvalgsmøtene. Samtidig er UU et rådgivende organ for
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Universitetsstyret, og vedtak som gjøres i UU kan derfor være aktuelle å bringe videre til styret. Derfor er
møtene lagt to til tre uker før styremøtene.
Utdanningsdirektøren legger med dette møteplanen fram for utvalget med følgende
Forsalg til vedtak: Utdanningsutvalget slutter seg til forslaget til møteplan for studieåret 2015/2016.
Stavanger, 3. februar 2015

Kristofer Henrichsen
utdanningsdirektør

Saksbehandlere:
Stig Selmer-Anderssen
Eilef J. Gard
Vedlegg: Årshjul for Utdanningsutvalget, vedtatt 26. mars 2014
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