Delingen av IMN
1- Beskrivelse av instituttenes virksomhet (IMF/ nytt navn miljøkjemi) – ingress tekst
a. IMN-engelsk: Department of Mathematics and Natural Sciences is part of the Faculty
of Science and Technology. The department offers study programs at all levels within
the areas Biological Chemistry, Chemistry and Environment, Mathematics, Statistics
and Physics. The department is responsible for all basic tuition in natural sciences at
the faculty. Center for Organelle Research (CORE) is an integrated part of the
department. There are currently 90 employees including doctoral and postdoctoral
fellows, and 400 students at the department
b. IMN norsk: Institutt for matematikk og naturvitenskap, som er en del av Det teknisknaturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier fra bachelor, via mastergrad til
doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene biologisk kjemi,
kjemi og miljø, matematikk og fysikk. Instituttet har ansvar for all grunnleggende
realfagsundervisning ved fakultetet. Som en del av instituttet inngår
forskningssenteret Core - Senter for organelleforskning. Det er i dag 90 ansatte
(inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 400 studenter er tilknyttet instituttet.
c. IMF-engelsk: Department of Mathematics and Physics is part of the Faculty of
Science and Technology. The department offers study programs at all levels within
the areas Mathematics, Statistics and Physics. The department is responsible for all
basic tuition in mathematics, physics and statistics at the faculty. There are
currently 40 employees including doctoral and postdoctoral fellows, and 100
students at the department
d. IMF-norsk: Institutt for matematikk og fysikk, som er en del av Det teknisknaturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier fra bachelor, via mastergrad til
doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene matematikk,
statistikk og fysikk. Instituttet har ansvar for all grunnleggende undervisning i
matematikk, statistikk og fysikk ved fakultetet. Det er i dag 40 ansatte (inklusiv
stipendiater og postdoktorer) og 100 studenter er tilknyttet instituttet.
e. Mangler navn miljøkjemi-engelsk: Department of nytt navn is part of the Faculty of
Science and Technology. The department offers study programs at all levels within
the areas Biological Chemistry, Chemistry and Environment. The department is
responsible for basic tuition in chemistry at the faculty. Center for Organelle
Research (CORE) is an integrated part of the department. There are currently 50
employees including doctoral and postdoctoral fellows, and 350 students at the
department
f. Mangler navn milkøkjemi-norsk: Institutt for nytt navn, som er en del av Det
teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier fra bachelor, via mastergrad til
doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene biologisk kjemi,
kjemi og miljø. Instituttet har ansvar for all grunnleggende kjemiundervisning ved
fakultetet. Som en del av instituttet inngår forskningssenteret Core - Senter for
organelleforskning. Det er i dag 50 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer)
og 350 studenter er tilknyttet instituttet.
2- Ifm oppnevning av innstillingsutvalg til rekrutteringsprosessen knyttet til instituttleder
v/matematikk og fysikk instituttet skal det være en ansatt representant. Innstillingsutvalget
kan først oppnevnes når vi har ansatt representanten på plass. Rekrutteringsprosessen kan
først igangsettes når innstillingsutvalget er på plass.
a. Frist 15.08. …? Fagforeningene/ eller utpekes av instituttleder
3Bemanningsplan nye institutt Frist 15.08. Behandles (drøftes) i HATN 29.08.
a. Har vi ferdigstilt bemanningsplan for de eksisterende institutt?
4Navn på institutt Frist 5.9.? Behandles i HATN 12.9., fak.styret 19.09. og UiS styret 5.10.
a. Arbeider med dette, skal ha allmøte den 17.8.2017

5Forslag om innplassering av ansatte i nye institutt v/IMN Forslag: Sendes ut til ansatt 4.9.
med svarfrist 18.09. Innplassering av ansatte i nye institutt v/IMN 19.09.
a. Arbeider med dette
6Skal vi kunne ha på plass instituttleder v/nytt institutt IMN før 1.1.2018 må tilsetting finne
sted i UiS styret senest innen 24. november 2017 (siste møte i 2017)
a. NB, utlysningstekst må godkjennes av UiS styret i oktober
78Studieplaner: utarbeide 2 sett med studieplaner. Revidere med hensyn på navn på de nye
instituttene
9Emnebeskrivelse må endres: Alle: KJE, BIO, MLJ, MAT, STA, FYS, MAF, RED emner + BØK104,
BØK135, LKJBAC, LMABAC, LFTBAV, LKJMAS, LMAMAS, LFYMAS: Må revidere med hensyn på nye
navn
10Fungerende instituttleder må på plass
11Work plan må oppdateres
12Christin må oppdateres
13SAP må oppdateres
14Internettsidene må endres
15Skilt må lages
16Tilstrekkelig kontorplass må på plass
17Nye instituttråd må på plass
18-

