REFERAT FRA LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET
Uke: 5/2015
Tirsdag 27. januar 2015 kl 09.00 – 10.30 på Lesesenteret
Til stede: Elaine Munthe, Jorunn Melberg, Alexandre Dessingue, Odd Folke Topland, Rudy
Garred, Dag Jostein Nordaker, Odd Magne Bakke, Åse Kari Hansen Wagner og Unni Vere
Midthassel
Fraværende: Elin Thuen
Andre: Aslaug Risbakken og Kristine Nordbø Røgenes
Møtet ble innledet med omvisning i de nye lokalene til Lesesenteret.
Sak 1
Vedlegg:
Forslag:
Vedtak:

Referat fra forrige møte den 13.1.2015

Sak 2
Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse
Oppsummering:

Studieturen til Dublin 5. – 6. februar

Saksansvarlig: Odd Folke Topland

Referat fra 13. januar 2015 er sendt ledergruppen tidligere.

Referatet godkjennes
Godkjent
Saksansvarlig: Alle

Endelig program fastsettes.
-

Det er gjort avtaler om studiebesøkene torsdag 5. februar.
-St. Patrick’s, Dublin City University og Teaching Enhancement Unit
Fredag blir ledermøte med følgende saker:
-Videreutvikling av PhD utdanningene
-Rekrutteringsstillingene og fordeling av disse på prioriterte områder
-Sentrenes undervisningsressurser og benyttelse/fordeling av disse.

Sak 3

Endringer i forskrift om ansettelse og
opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger - høringsbrev

Saksansvarlig: Dekan,
fakultetsdirektør og HR-repr.

Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse
Oppsummering:

Vedlegg

Sak 4

Kapasitetsøkning innen lærerutdanning Saksansvarlig: Dekan,
fakultetsdirektør og Aslaug Lunde
fra høsten 2015? Spørsmål fra KD.

Vedlegg:

Vedlegg sendes ut av Aslaug Lunde mandag ettermiddag.

Gjelder opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger. Endringer i den hensikt
å øke kvaliteten innen høyere utdanning og forskning, i følge regjeringen.
- Endringsforslagene ble kort diskutert.
- Det settes opp et forslag til høringsuttalelse som sendes på sirkulasjon til
enhetene.
- Høringsfrist er ikke avklart.

Emne/kort
beskrivelse

Studieavdelingen etterspør fakultetets muligheter til å ta opp øket antall
studenter innen de ulike lærerutdanningene. Opplysningene skal inn i
institusjonens Årsrapport 2014 (rapport og planer).
I departementets veiledning for utfylling av skjemaet står det:
«Departementet ønsker en kartlegging av potensialet for vekst i antall
studieplasser innenfor dagens studietilbud ved institusjonen i årene framover.
Eventuelle planer om å tilby nye studietilbud skal i utgangspunktet ikke
inkluderes i denne kartleggingen. Innenfor de prioriterte utdanningsområdene
helse- og sosialfag, lærerutdanning og realfag/tekniske fag ber vi om
opplysninger knyttet til det enkelte studietilbudet. Andre utdanningsområder
spesifiseres under kategorien Andre fag.
Vi ber om en presisering på hvorvidt studietilbudene er desentraliserte/fleksible.
Innenfor alle fagområdene er det mulig for institusjonene å legge til linjer i
Excel-skjemaet for å spesifisere studietilbud.»

Oppsummering:

Utdanningsavdelingen har ansvar for denne delen Årsrapporten, og ber
fakultetene gi innspill på potensialet for vekst i antall studieplasser. Vi ber
om tilbakemelding fra fakultetene inne 28. januar.
- Denne saken ser ut til å komme hvert år og tas inn i årshjulet.
- Vi kan øke i lektorutdanningen med 10 studieplasser med spesielt
henblikk på realfag.
- Økning innen PPU er mulig dersom vi kan skaffe praksisplasser. Odd
Magne Bakke sjekker dette.

Sak 5
Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse

Orienteringssaker

Sak 6
Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse

Eventuelt
Ingen saker.

1.
2.
3.
4.
5.

Saksansvarlig: Flere

Info-saker (Dekan og fakultetsdirektør)
Fusjonssaken – referat fra UiS-styrets møte
Referat fra studieturen til København
PhD-dagene i mai – aktuelle dager er 27., 28. og 29. mai.
Forskningssaker (Prodekan for forskning)
Fag- og studiesaker (Prodekan for utdanning)
Personalsaker (Fakultetsdirektør)
Økonomisaker (Fakultetsdirektør)
Saksansvarlig: Alle

