REFERAT FRA LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET
Uke: 42/2015
Tirsdag 13. oktober 2015 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Lines-huset
Til stede: Elaine Munthe, Odd Folke Topland, Jorunn Melberg, Alexandre Dessingue, Odd
Magne Bakke, Elin Thuen, Rudy Garred, Åse Kari Hansen Wagner og Dag Jostein Nordaker.
Fraværende: Unni Vere Midthassel
Andre: Fredrik Skår og Aslaug Lunde
Sak 1
Vedlegg:
Forslag:
Vedtak:

Referat fra forrige møte den 29.9.2015

Sak 2

Uniped - utviklingsinitiativ

Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse

Oppsummering:

Sak 3
Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse
Oppsummering:

Saksansvarlig: Odd Folke Topland

Referat fra 29. september 2015 er sendt ledergruppen tidligere.

Referatet godkjennes
Godkjent
Saksansvarlig: Dag Husebø og
Vegard Moen

Uniped-miljøet deltar på ledermøtet for å fremme et utviklingsinitiativ som i
første omgang berører veilederordningen vår NyTi. Uniped ønsker i denne
forbindelse å etablere fakultetsvise undervisningsgrupper som en del av
ordningen, og igangsette forskning på disse.
Skisse ble delt ut i møtet.
- Uniped ønsker å etablere fakultetsvise undervisningsgrupper som del av
den obligatoriske veiledningen for nytilsatte i NyTi.
- Undervisningsgruppene vil erstatte nåværende felles internundervisning i
NyTi, slik at arbeidsbelastningen for den enkelte deltaker ikke vil øke
vesentlig.
- Uniped-miljøet vil være en del av gruppene.
- Uniped ønsker å engasjere 2-3 tidligere kursdeltakere i NyTi fra hvert
fakultet som ledere av undervisningsgruppene. Disse vil bli honorert for
oppdraget.
- De tidligere kursdeltakerne vil gjennom ledelse av gruppene kvalifisere
seg som fremtidige veiledere i NyTi.
- Ledergruppen ved fakultetet ser med interesse på den nye ordningen som
er presentert.
- Ledergruppen ser gjerne at Uniped ved en senere anledning orienterer om
hva de kan bidra med.
Innspill til Årsrapport 2016 fra UiS oppfølgingssak

Saksansvarlig: Fredrik Skår

Det har kommet få innspill fra enhetene i sakens anledning. Oppsummering av
innspillene legges frem i møtet.
Få kommentarer og innspill er mottatt. Saken tas opp igjen og sluttføres i neste
møte.

Sak 4

Statsbudsjettet 2016

Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse

Orientering om konsekvensene av statsbudsjettet for 2016.

Oppsummering:

Sak 5
Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse
Oppsummering:

Hva skjer med de 50 ufordelte rekrutteringsstillingene? Vi har sagt at vi kan ta
30 nye studieplasser innen PPU. Kan vi ta flere?
- UiS sammen med UiA og UiN har sendt brev til KD om de 50 nye
rekrutteringsstillingene.
- Vi må ta en grundig gjennomgang av stipendiatporteføljen med henblikk
på å bedre gjennomføringen.
Søknader til de utlyste
stipendiatstillingene

Saksansvarlig: Alexandre
Dessingue

Status for søknader til stipendiatstillinger.
-

Sak 6
Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse

Saksansvarlig: Dekan og
fakultetsdirektør

Det er god søkning til de utlyste rekrutteringsstillingene. Internasjonal
annonsering har gitt positive resultater. Det ansettes i alle stillingene.
Post doc stilling ved IMD lyses ut.

Orienteringssaker
-

-

-

Saksansvarlig: Flere

Info-saker (Dekan og fakultetsdirektør)
Saker fra UiS-styrets møte 1. oktober
Forskningssaker (Prodekan for forskning)
Fag- og studiesaker (Prodekan for utdanning)
Saker fra IKT senteret. Opplysninger om konferanse 26. og 27.
november sendes ledergruppen på mail.
HF/UiS har meldt at vi kan ta 30 nye PPU-studieplasser fra januar
2016 og ytterligere 30 PPU-studieplasser fra august 2016 dersom
disse er fullfinansierte.
Personalsaker (Fakultetsdirektør)
Økonomisaker (Fakultetsdirektør)

Oppsummering:
Sak 7
Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse
Oppsummering:

Eventuelt
Ingen saker.

Saksansvarlig: Alle

