REFERAT FRA LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET
Uke: 4/2016
Tirsdag 26.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 19.1.2016

Saksansvarlig: Ingunn Folgerø

Sak
Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse
Oppsummering:

Arbeidsplaner

Sak 3
Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse

HMS

Oppsummering:

Ingen saker

Sak 4

Orienteringssaker

Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse

1.Valg av fakultetsstyremedlemmer er ferdig: Eksterne utnevnes i februar, men
de interne er sendt ut.

Sendes innen mandag 25.1

Referatet godkjennes

Saksansvarlig: Halfdan/Elaine/Alle

Halfdan, Tore Bjørn og Gunnar innleder om arbeidsplaner. Vi setter av en time.
Først presentasjon fra Halfdan og deretter tid til spørsmål og avklaringer
Informerte om nye retningslinjer for arbeidsplanlegging. Foiler sendes ut.
Kravene til å levere på forskning er innstrammet, og skal etterleves gjennom god
ledelse. Arbeidsplanene kan tas i bruk fra og med februar. Forskeren skal få god
veiledning og hjelp dersom det er vanskelig å komme i gang med forskning.
Ledergruppen drøfter operasjonalisering av dette på neste ledermøte.
Saksansvarlig: Ingunn/Alle

Informasjon om eventuelle saker fra enhetene

Saksansvarlig: Alle

2.Gjedremrapporten om Kunnskapssektoren sett utenfra, er kommet. Viktig
lesning – Kommer snart på høring og viktig å sette seg grundig inn i denne.
3. Fagevalueringer fra NFR: Humanistisk forskning, samfunnsvitenskapelig
forskning og utdanningsvitenskapelig forskning. Alle angår oss. Rektor skal
konsultere her med FIA sin rolle iom at det er mye koordineringsarbeid. Viktig å
gjøre dette evalueringsarbeidet grundig.
4. Siste delrapport fra Følgegruppen GLU ferdig. Handler om BA-oppgave
5. Kandidater til HUMSAM – kan sende forslag til Elaine innen 5.februar. Les
mail fra Alexandre 25.jan

6. Neste uke: Utdanningskonferansen 3. februar: 165 påmeldte. FLOTT.
7. Frist for registreringer i Cristin er 31. januar 2016.
Det er nylig kommet melding fra Cristin-sekretariatet til enhetslederne som
ledd i kvalitetssikringen vår, datert 12.01.2016. Spørsmål eller hjelp til
registrering, kontakt via epost cristin@uis.no eller på tlf. 518 31155 eller 518
33932. Marianne Trå.
8. Kurs i søknadsskriving til Forskningsrådet våren 2016 ved UiS – godt tilbud som
man bør benytte seg av. Påmeldingsfristen til de første kursene gikk ut 20/1,
men ta kontakt for å høre om det er plass. Er utlyst på nettsidene våre.

Frist for å sende inn prioriteringer av stipendiat- og postdoktorstillinger er 1.
februar 2016
Sak 5

Eventuelt
1. Studenter har ikke lov å ta opp
undervisning uten at dette er avtalt
med foreleser og medstudenter –
orientering fra Jorunn etter spørsmål
om dette

Vedlegg:
Emne/kort
beskrivelse
Oppsummering:

