REFERAT FRA LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET
Uke: 8/2015
Tirsdag 17. februar 2015 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214
Til stede: Elaine Munthe, Jorunn Melberg, Odd Folke Topland, Rudy Garred, Dag Jostein
Nordaker, Odd Magne Bakke, Elin Thuen og Åse Kari Hansen Wagner
Fraværende: Unni Vere Midthassel og Alexandre Dessingue
Andre: Aslaug Lunde
Sak 1
Vedlegg:
Forslag:
Vedtak:

Referat fra forrige møte den 10.2.2015

Sak 2

Fordeling av de 20 ekstra rekrutterings- Saksansvarlig: Dekanen
stillingene til utvalgte fagområder

Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse

Oppsummering:

Sak 3
Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse

Oppsummering:

Sak 4
Vedlegg:

Saksansvarlig: Odd Folke Topland

Referat fra 10. februar 2015 er sendt ledergruppen tidligere.

Referatet godkjennes
Godkjent

UiS er tildelt 20 ekstra rekrutteringsstillinger i statsbudsjettet for 2015. UiSledelsen vil tildele stillingene til spesielle satsingsområder innen forskning.
Rektormøtet vil om kort tid vurdere saken med henblikk på endelig avklaring.
Fakultetet må forberede innspill til denne saken, dvs spille inn forslag til bruk av
stillingene.
- HUM tar sikte på å fordele sin andel av de 20 nye stipendiatstillingene på
områdene digital læring/kompetanse og kvalitet i barnehage og skole
med spesielt henblikk på mangfold/flerkultur.
- Dekanen sender ut forslag til beskrivelse av satsingsområdene til
kommentar snarest mulig. Saken skal opp i rektormøtet mandag 23.
februar.
- Lederne bes se til langtidsplanen fra KD i forbindelse med
kommentarene til dekanens notat.
Samarbeidet med Dublin City
University

Saksansvarlig: Alle

Dublin City University DCU kan bli en viktig samarbeidspartner for oss innen
European Consortium of Innovative Universities ECIU. Samarbeid er allerede i
gang. (Inkl St. Patrick’s College.) Vi må videreutvikle samarbeidet. Det er
aktuelt å utvikle en partnerskapsavtale.
- Enhetslederne bes om å gi en kort oppsummering om pågående og
fremtidige samarbeidsmuligheter med DCU. Oppsummeringen bes sendt
fakultetsdirektøren på mail innen 26. februar.
- Vi tar sikte på å invitere leder for læringssenteret ved DCU hit til UiS.
- Det bør inngås en samarbeidsavtale med DCU.
Orienteringssaker

Saksansvarlig: Flere

Emne/kort
beskrivelse

-

Info-saker (Dekan og fakultetsdirektør)
Om fusjonssaken med referat fra seminaret til UiS-styret
Mail fra HR-direktøren om ansettelsespraksis ved HUM
Forskningssaker (Prodekan for forskning)
Fag- og studiesaker (Prodekan for utdanning)
Personalsaker (Fakultetsdirektør)
Økonomisaker (Fakultetsdirektør)

Oppsummering:
Sak 6
Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse

Eventuelt
Ingen saker

Saksansvarlig: Alle

