REFERAT FRA LEDERMØTE - DET HUMANISTISKE FAKULTET
Uke: 38/2017
Tirsdag 19.septembver 2017 kl. 09.00 – 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Lines-huset
Sak 1
Vedlegg:
Forslag:
Vedtak:

Referat fra

Sak 2

Oppstart og avslutning

Saksansvarlig: Elaine

Referatet godkjent

Saksansvarlig: Elaine,
Alle

Vedlegg:
Emne

Vi tok opp tidligere at vi ville få til Felles Masteravslutning for fakultetet – På
ledermøtet drøfter vi sammensetting og oppnevning av en liten komite som kan
arbeide fram forslag til dato og gjennomføring.
Oppsummering: Forslag om at de 3 berørte studiekoordinatorene ved IGIS, IKS og IBU kan
utrede dette videre. Bør ha plan klar medio nov.
Sak 3

Forberede saker for høsten: Internasjonalisering Saksansvarlig: Elaine,
Alle
og digitalisering

Vedlegg:
Emne

Dette blir en fortsettelse av tidligere diskusjoner. A) Opplæringstilbud,
påmelding, igangsetting når det gjelder DDV. Forslag drøftes. B) Enhetenes
mål for internasjonalisering og tiltak for å nå målene. Ref fakultetsstrategi.
Oppsummering A) DDV - Opplæringstilbudet: 27/9: åpningsmarkering. 28-29/9: IKTsenteret/nettverk på besøk. Erfaringsutveksling. 2 studentassistenter ansettes i
20% stilling, 1 i 4t/u. Nils Arne + Paolo: Introduksjonspakke. Invitasjon til
påmelding sendes ut snarlig. Inngåelse av avtaler med ressurspersoner i skolene
om workshops. Timeedit kommer snart.
B) Erfaringer frå EAIE/Sevilla. God arena for studieprogramledere- og
koordinatorer for nettverksbygging og inspirasjon. Bør vurdere å sende en
vitenskapelig delegasjon. Neste år Geneve. Internasjonaliseringsarbeidet ikke
nytt, men trenger økt fokus på mobilitet over 3 mnd. for å få opp volumet. Mye
godt arbeid på gang med å få på plass pakker for utreise i samarbeid med et lite
utval samarbeidsinstitusjoner. Rutiner for administrativ håndtering bør
gjennomgås.
Sak 4
Saksansvarlig: Elaine
ICSEI møtet den 19.09.
Vedlegg:
Emne
Orientering: gjennomgang av hva som skal opp på dette møtet
Oppsummering Styringsgruppa kommer til fak. i dag. Agenda: Fastsette 5 Keynotes,
Singapore-presentasjon. Ledergruppa vurderer å reise samlet. Legge inn
institusjonsbesøk til partner.
Sak 5
Vedlegg:
Emne

Eventuelt

Saksansvarlig: Alle

Oppsummering Mastertilbud i spes.ped. ved fakultetet
Eksisterende spesialisering på vei ut. Er det riktig å bruke ressurser på
evaluering av et studium som er på vei ut?
Behov i praksisfeltet for å lage MA-tilbud utenfor GLU med spesialisering i
spes.ped. Må ses på i fellesskap for å unngå konkurrerende tilbud.
Utredningstillatelse må søkes. Nasjonal satsing på spes.ped. kan gi mulighet for
å søke om nye studieplasser utenfor rammen.

