REFERAT FRA LEDERMØTE – FAKULTET FOR
UTDANNINGSVITENSKAP OG HUMANIORA
Uke: 46/2017
Tirsdag 14.11.17 kl 09.00 – 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Line-huset
Til stede
Sak 1
Vedlegg:
Forslag:
Vedtak:

Tarja, Brita, Odd Magne, Elaine, Karoline, Jorunn, Rudy,
Elin
Referat fra møte den 31.10.17 og innkalling

Karoline / Elaine

.
Godkjent

Sak 2

Fakultetsstrategien etter Fakultetsstyremøte

Vedlegg:
Emne

Nytt utkast med endringer gjort etter Fakultetsstyremøtet

Oppsummering

Mindre justeringer ble diskutert i møtet, og vil bli lagt fram for
fakultetsstyremøtet den 5 desember.

Sak 3

Studieprogramleder og Studieprogramutvalg

Vedlegg:
Emne

Funksjonsbeskrivelse og mandat

Oppsummering

Funksjonsbeskrivelsen oppfattes som vag. Behov for tydeliggjøring av oppg.
Utstrakt grad av bruk av begrepet «bidra» gir rom for lokal tilpasning. Behov
for avklaring av arbeidsoppg./ansvar og størrelse på disse - opp mot
studiekoordinator/faggrupper/programutvalg etc. Stillingsstørrelse og
avlønning må avklares. Behov for å skille ml. ulike prog. Fra 100 timer til 40%
stilling for de største programmene. Ønske om 4 års funksjonsperiode.
Bør inn at de skal inngå i ledergruppene. Positivt med styrket faglig støtte i
studier. Må ses i sammenheng med nye meritteringskriterier for undervisning.
Reelle muligheter for å tenke karriereutvikling. Brita og Fredrik ser på dette
opp mot en utlysning.
Diskusjon rundt representasjon i studieprogramutvalget.
Ber om innspill fra enhetslederne om realistiske tidsrammer. Enhetslederne
antyder behov for implementering ved nytt studieår.

Sak 4

Økonomi

Vedlegg:

Elaine / Fredrik /
Alle

Bearbeidet versjon av strategien ble lagt fram for drøfting og evt endring i
ledergruppen. I etterkant av ledermøtet, vil en endelig versjon bli utarbeidet og
lagt fram som sak i fakultetsstyremøte.

Elaine / Brita /
Alle

Funksjonsbeskrivelse for studieprogramleder er fastsatt av
universitetsdirektøren 29.10.2017, på fullmakt fra styret (jf. styresak 44/17).
Gjennomgang og drøfting av begge dokumentene.

Synnøva

Emne
Oppsummering

Gjennomgang av hvor fakultetet og enhetene står per i dag (regnskap).

Sak 5
Eventuelt
Vedlegg:
Emne
Oppsummering:
Orienteringer
NYBYGG - HG Det er varslet at påbygget til HG ikke vil være klart før årsskiftet 2018/2019.
Bedriften LINK har fått oppdraget (interiør), og vi får dermed med oss svært god kompetanse i
hvordan landskap kan utvikles for å fremme gode arbeidsforhold.

Ny varslingsside http://ansatt.uis.no/aktuelt/article121572-2955.html
Sørg for at studenter får beskjed!
Pedagogisk
For å styrke kvaliteten på undervisningen i høyere utdanning, har regjeringen
kompetanse
etablert en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til hvilke krav som skal
stilles til pedagogisk kompetanse ved ansettelser og opprykk til stillingene
professor og førsteamanuensis. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vilvurdere-krav-om-pedagogisk-kompetanse/id2576485/
DDV
Egen facebookside! Her legges det ut videosnutter mm- aktive studenter, men
vi må få flere lærere og studenter inn i rommet og utforske mulighetene for
ulike læringsaktiviteter.
HG
Ny brev ang. HG-bygg. Vi tar med oss innspill, uten at det endrer på
beslutningen.

