INNKALLING TIL LEIARMØTE - DET HUMANISTISKE FAKULTET
Uke: 35/2016
Tysdag 29.8.17 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Line-huset
Sak 1
Vedlegg:
Forslag:
Vedtak:

Referat frå møte den 22.8.17

Sak 2

Fakultetsstrategi

Saksansvarleg: Ingunn Folgerø

.

Saksansvarlig: Elaine, Fredrik,
Alle

Fredrik sender ut utkast i slutten av veke 34
Vedlegg:
Emne
– drøfting av utkast, spissing, endringsforslag før den går ut til enhetene
Oppsummering: Fredrik oppsummerte, og drøfter innspillene med Elaine før utkastet sendes ut.

Sak 3
Internasjonaliseringsarbeidet på enhetene:
Vedlegg:
Emne

Saksansvarleg: Elaine, Alle
Trym er med

Oversikt over forhåndsgodkjente tilbud

Vi skal øke antall studenter som studerer i utlandet med et betraktelig antall
fram mot 2020. Hvordan arbeides det med internasjonalisering på
instituttene/sentrene? Hva trenger dere for å få etablert godkjente emner? Hva
trenger dere for å identifisere de gode samarbeidspartnerne som vi kan inngå
avtaler med?

Oppsummering: Mål: alle studenter skal kunne velge.
I dag:
- Mange forhåndsgodkjente pakker på IBU – Røthle, Junge
- IGIS: flere pakker på plass her også; Deborah, Kjersti, Åge er
ansvarlige
- IKS: Arbeid pågår nå med å etbl pakker

Hva trenger instituttene for å få dette til:
-

IGIS: pakker, motivasjon, informasjon
NSLA: ganske nytt her, men de er i gang og Dag Jostein er satt på
saken.
Viktig at underviserne motiverer studentene til å reise og skaper en
internasjonaliseringskultur
Lesesenteret: Senteret er i kontakt med Kjersti, og håper det gir
resultater.
Internasjonale opphold for ansatte gjør at disse ofte motiverer
studentene godt.
Utvikle studietilbud gjennom partnerne våre.
Utforske muligheter for 4 ukers praksis, og at det også gir uttelling. Ikke
alle steder egner seg for 3 måneders.

Temaet tas opp igjen om en måned.

Sak 4
Vedlegg:
Emne

Opplæringsbehov

Elaine, Jorunn, Alle

Jorunn & Paolo arbeider med en plan for opplæring. Vi tar opp den til drøfting.
Det er viktig å være forberedt på å kunne diskutere behov og måter vi kan
arbeide på for å styrke digital kompetanse.
Oppsummering Meld inn behov på hva dere trenger for å utvikle dere profesjonsfaglig til
Jorunn
Paolo og Jan Fredrik (lærling) jobber med kursinnhold/opplæring for ansatte
Time Edit blir klart i løpet av uken. Inntil videre gir dere Jorunn beskjed om at
dere vil låne rommet.
Sak 5
Eventuelt
Vedlegg:
Emne
Oppsummering:

