REFERAT FRÅ LEIARMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET
Uke: 21/2016
Tirsdag 24.mai 2016 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Lines-huset
Sak 1
Vedlegg:
Forslag:
Vedtak:

Referat fra møte den 10.2016

Saksansvarlig: Ingunn Folgerø

Referat fra 10.5 er send ledergruppa tidligere

Referatet godkjennes
Godkjent

Sak 2
Saksansvarlig: Elaine/Alexandre
Professor 2-besøk
Vedlegg:
Emne/kort Uke 25: Professor 2’erne frå Boston College besøker oss!
beskrivelse Plan for uka, plan for hvordan vi kan bruke deres kompetanse.
Oppsumm Gjennomgang av planen for uka 20.juni – 25.juni. Professor 2-erne skal bistå oss
ering:
med forskning og regionsamarbeid. 21. juni skal vi ha et seminar med skoler og
andre regionsaktørar. Vi må opprette felles ambisjoner som et team av oss og
regionen. Universitetsbarnehage og universitetsskole kan drøftes som modell i et
slikt møte. Hvordan bli gode lærerutdannere gjennom lærende systemer og regional
delingskultur?
Sak 3
Alexandre/Marianne/Ingunn/Elaine
UTDEVAL
Vedlegg:
Emne/kort UTDEVAL – frist for forskergrupper i august
beskrivelse
Se gjennom presentasjonene fra info-møtet før ledermøtet:
http://www.forskningsradet.no/prognettfinnut/Nyheter/Gikk_du_glipp_av_infomote_om_evaluering_av_utdanningsforsknin
g/1254017041202/p1253990820613
Oppsumm Venter på dato for å melde inn forskergrupper. Disse forskergruppene tenker vi
ering:
foreløpig å melde inn; Programområder med prosjekter; IBU, Literacy og Læring,
NSLA, Læreres profesjonsutvikling IGIS inkl matematikkdidaktikk
Sak 4

Studieportefølje

Saksansvarlig: Aslaug/Ingunn

Vedlegg:

16/02776-1 - Studieportefølje ved UiS, opptak og dimensjonering av studier 20172018. Forslag til oppfølging
Emne/kort Hva gjør vi med opptaksrammene?
beskrivelse
Oppsumm Sendes inn 15.juni og vi snakkes og enes den 14. juni i ledermøtet. Aslaug lager
ering
saksfremlegg som sendes til gjennomlesing og kommentar, og hun ba om innspill i
møtet.

Sak 5
Vedlegg:

Internasjonalisering

Saksansvarlig: Elaine/Ingunn/Jorunn/Trym

Emne/kort
beskrivelse Internasjonalisering

a) Internasjonale partnere om utvikling av kvalitet og forsking i utdanningene , avtaler
med universiteter.
b) Internasjonaliseringssystem på instituttene og på fakultetet

Oppsumm Ingunn og Trym redegjorde for prosess tilknyttet tiltaksplan innen
ering:
internasjonalisering. Et foreløpig utkast er sendt instituttlederne og det kan brukes
som utgangspunkt for drøfting på instituttene. Vi skal ta saken opp igjen i august.
Det er et ønske og også en bestilling fra internasjonalt kontor at alle institutt må ha
en vitenskapelig koordinator studieprogramnivå. Instituttene står fritt til også å
utnevne faglige innen hvert fag, men det er viktig at en person har oversikten på
studieprogramnivå.
Sak 6
Orienteringer
Vedlegg:
Emne/kort Orientering:
beskrivelse
-

Oppsumm
ering:

Saksansvarlig: Alle
SFU-søknaden fra UiS om «Simulation-based learning in the
professions».
Ny GNIST-rapport er kommet
Neste rådsmøte i NRLU (1-2 juni 2016)
Førkonferanse: Innspill frå nordisk ministerråd om felles modul i
lærerutdanning.
Alexandre: 3.nov: Forskningsseminar med fokus på EU-forskning
10.nov: Neil Mercer: Læringsdialoger. Kommer til oss 10.nov.
Vegard Moen den 14.juni; Uniped presenterer et tilbud fra
høstsemester
HMS – send saker på mail til Ingunn

