REFERAT FRA LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET
Uke: 23/2015
Tirsdag 2 juni 2015 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Line-huset
Til stede: Elaine Munthe, Jorunn Melberg, Alexandre Dessingue, Odd Folke Topland, Rudy
Garred, Elin Thuen, Odd Magne Bakke, Åse Kari Hansen Wagner og Unni Vere Midthassel
og Dag Jostein Nordaker.
Andre: Trym Nicolaysen Holbek og Maria Gilje Torheim

Sak 1
Vedlegg:
Forslag:
Vedtak:

Referat fra forrige møte den 28.4.2015
Referat fra møtet 28. april 2015
Referatet godkjennes
Godkjent

Saksansvarlig: Odd Folke Topland

Sak 1

Internasjonalisering på fakultetet

Saksansvarlig: Jorunn Melberg og
Trym Nicolaysen Holbek

Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse
Oppsummering:

Hvordan kan vi forankre og støtte bedre opp om internasjonalisering på
fakultetet? Behov og muligheter. Trym og Jorunn la fram saken.
- Behov for oversikt over hjelpetiltak.
- Behov for praktisk hjelp.
- Behov for oversikt over avtalepartnere.
- Trym oppsummerer etter diskusjonen. Oppsummeringen tas opp i neste
ledermøte.

Sak 2

Brosjyre på engelsk om fakultetet

Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse

Se vedlagte utkast til brosjyre.

Denne brosjyren har vært under utvikling i lengre tider, men er ikke helt på plass
ennå. Vi ber om ledergruppens kommentarer til utkastet. Aktuelle spørsmål:
-

Oppsummering:

Saksansvarlig: Odd Folke Topland
og Maria Gilje Torheim

-

Er studiene godt nok framhevet?
Hva med internasjonale studier – kommer de godt nok frem? (EMMIR)
Senterbeskrivelsene bør være omtrent like i lengde og vinkling?
Skal programområdene være med? Eller bør vi heller vektlegge
forskningsområder?
Sentrene bes se på deres tekster og samordne, slik at de blir omtrent like
lange.
Enhetslederne bes vurdere tekstene og sende tilbakemelding til Maria
innen fredag i neste uke.
Brosjyren ferdigstilles før sommeren og trykkes opp i en mindre antall.
Brosjyren gjøres tilgjengelig på nettet, slik at den kan legges som
vedlegg til mail.
Brosjyren oppdateres hvert halvår eller oftere av
kommunikasjonsrådgiver.

Sak 3
Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse

Oppsummering:
Sak 4

Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse
Oppsummering:
Sak 5
Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse

Undervisningskvalitetsprisen til
NOKUT

Saksansvarlig: Elaine Munthe

Dette dreier seg om Undervisningskvalitetsprisen til NOKUT. Har vi kandidater
som vi vil melde inn? NOKUT ber om at institusjonene varsler innsending av
søknader senest 15. juni 2015. Meldingen trenger kun inneholde institusjonens
navn, tiltakets navn og tema og eventuelt fagfelt. Intern fris er 12. juni.
Forslag med kort beskrivelse sendes Fredrik Skår snarest.
Seminar: Framtidens skole –
konsekvenser for framtidens
lærerutdanning?

Saksansvarlig: Elaine Munthe

Seminar i samarbeid med Vitenskapsakademiet i Stavanger den 17. september
2015.
Notér arrangementet. Her vil Ludvigsen-utvalgets arbeid bli lagt frem.
Orienteringssaker
-

Saksansvarlig: Flere

Info-saker (Dekan og fakultetsdirektør)
Referat fra NRLU-møtet
Forskningssaker (Prodekan for forskning)
Fag- og studiesaker (Prodekan for utdanning)
Personalsaker (Fakultetsdirektør)
Økonomisaker (Fakultetsdirektør)

Oppsummering:
Sak 6
Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse
Oppsummering:

Digital kompetanse ved HUM

Saksansvarlig: Jorunn Melberg

Jorunn Melberg redegjorde for saken.
-

Lyse er interessert i et samarbeid med HUM om digitale løsninger og
kan bidra med midler etter søknad.
Vi har behov for et digitalt løft.
Det er behov for å avsette rom til formålet. (FutureLab – løsning?)
Det opprettes en hurtigarbeidende gruppe som fremmer forslag til
tiltak og løsninger.
Navn på en ansatt fra hver enhet spilles inn til Jorunn Melberg.

