REFERAT FRA LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET
Uke: 1/2016
Tirsdag 5.januar 2016 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Lines-huset
Sak 1
Vedlegg:
Forslag:
Vedtak:

Referat fra forrige møte den 15.12.2015

Sak 2

Utkast

Saksansvarlig: Ingunn Folgerø

Referat fra 1512 2015 er sendt ledergruppen tidligere.

Referatet godkjennes
Referat godkjent
Saksansvarlig: Elaine/
Alexandre/Alle

1) Driftsmidler programområder
forskning/midler til styrking av
forskning
2) Notat om
rekrutteringsstillinger/stipendiatstillinger
Vedlegg:
28.12.15 oversikt
utkast 28.12.15
Notat til institutteneforslag Tildeling drif

Emne/kort
beskrivelse
Oppsummering:

Utkastene er utgangspunkt for diskusjon i ledermøtet tirsdag 5.januar.
Driftsmidler: Prinsipper for tildeling
Stipendiatstillinger: områder vi vil prioritere? Prinsipper for tildeling.
Driftsmidler: Elaine tok ledergruppen gjennom forslagene. Elin etterspør
mulighetene for å samkjøre noen av prosessene, slik at en ikke søker både
programområdet og fakultetet om midler. Løsningen på innspillet blir: B,c, og d
vil prioriteres forskergrupper og individuelle forskere som ikke er medlem av
programområder, men vi skal også være fleksible, slik at hovedintensjonen om å
fremme forskning har hovedfokus.
Stipendiater:
Vi har fått 3 MNT-stillinger, hvor Rudy og Elin plukker opp ballen.
6-7 stillinger til refordeling for 2017.
Ufordelte nye stillinger: 17 til UIS totalt, og vi vet ikke per i dag hvor mange
som tilfaller HUM.
Det er også uavklart hvor mange av de 50 som går til lærerutdanninger som
tilfaller UIS.
Hvilke områder/fagmiljø bør vi styrke? Her kan vi styrke med stipendiater og
slik bygge forskningsmiljøer. Enhetslederne utfordres på hvilke enheter de bør
prioritere/løfte frem. Dette kan drøftes i februar. Dekanvedtak gjøres
1.mars.1.feb må lederne levere innspill som deretter drøftes på ledermøte.

Sak 3

Kvalifikasjonskrav ved ansettelse og
opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger 15/06640 Frist 1.2

Saksansvarlig: Elaine, Ingunn/Alle

Vedlegg:
15-06640-1
Undertegnet notat o

Emne/kort
beskrivelse

Oppsummering:

Notatet beskriver prosessen og tilliggende prosesser i arbeidet. Dere fikk notatet sendt
ut også før jul. (Vedlegget utsendt før jul ligger også pdf i sak 4-vedlegg i denne
innkallingen. Vi avklarer interne frister for fakultetet i møtet

UHR har utviklet retningslinjer som kan være fruktbare å bruke ved tilsetting.
Vi spiller inn at en ikke kan bruke vurdering fra andre institusjoner, og
forutsetter at andre gjør likeledes.
Vi ønsker ikke krav utover de nasjonalt vedtatte krav for å bli ansatt på UIS.
Kommentar i etterkant av møtet fra fakultetsdirektør: HR-sender ut invitasjon
til å gi innspill og de sendes innen 25.jan til Janne eller Grethe.

Sak 4

Sak 15/07138 Invitasjon til høring - forslag
til endring i forskrift om kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning

Saksansvarlig: Elaine/ Ingunn/Alle

Vedlegg:
1395_001.pdf

Emne/kort
beskrivelse
Oppsummering

Vi avklarer prosess og interne fakultetsfrister i møtet
NOKUT sin rolle endres på 2 områder:
2.2.2 og 2.2.3 – dette medfører at NOKUT får større påvirkning.
De skal også se på kvalitetsarbeid, ikke bare kvalitetssystem, dvs at de skal føre
tilsyn mot før evaluere arbeidet vi gjør. NOKUT vil da se på type undervisning
vi gir, og om forskningen vår er undervisningsrelevant. For mer informasjon om
hva NOKUT skal gjøre, les ESG 2015.
Flere punkt i dokumentet oppleves nyttige.
Fredrik informerer om at en ny forskrift er på vei, men at vi likevel skal gi
innspill på dette dokumentet. I 2018 skal vi være i stand til å møte kravene som
omtales.
Prosess: Fredrik skriver et utgangspunkt, og tar imot innspill på løpende bånd.
Endelig innspill leveres inn etter 26.jan. Forslag til høringsuttalelse må være
ferdig fra Fredrik 19.jan. Frist for innspill til Fredrik 15.jan på dok han sender ut
denne uken.

Sak 5
Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse

Orienteringssaker
-

Saksansvarlig: Flere

Info-saker (Dekan og fakultetsdirektør): Avklare dato for seminar
den 14.jan.
Forskningssaker (Prodekan for forskning)
Fag- og studiesaker (Prodekan for utdanning)
Personalsaker (Fakultetsdirektør)
Økonomisaker (Fakultetsdirektør)

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

Eventuelt

Saksansvarlig: Alle

14.jan blir seminardag
Gratulerer til Lesesenteret for prosjekt om tolærereffekt. ‘
Gratulerer til IGIS for to Norgesnett-prosjekt.

