Universitetet i Stavanger
Rektormøtet
OPPSUMMERING FRA RM 9. MAI 2011 KL. 1030-1330
Tilstede: Aslaug Mikkelsen, Per Ramvi, Egil Gabrielsen, Tor Hauken, Arne Johan Nevøy, Tore Wiig,
Einar Marnburg (til kl. 1225) og Anne Selnes (AIS - referent)
Åpen fagdag
Åpen fagdag arrangeres ultimo november. Den eksterne deltakelsen er fallende. RM går inn for å
videreføre Åpen fagdag med henstilling til å tenke nytt ift rekruttering av deltakere og også vurdere
tid og sted. Tor Hauken sender forespørsel til Samarbeidsrådet på HF om synspunkter på
arrangementet.
Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
Alle universiteter og høgskoler er i Tildelingsbrevet 2011 fra KD bedt om å opprette RSAer (se vedlagt
notat). RM går inn for å opprette et sentralt RSA ved UiS, samt oppfordre
fakulteter/institutter/utdanninger til å bygge ut eksisterende og nye ”RSAer”/arbeidslivspaneler .
Dekanene bes rapportere til AIS m/kopi til rektor hvilke organer, forum og relasjoner som finnes i
dag.
Handlingsplan for undervisning
Tilbakemelding på handlingsplan for undervisning får frist 15. juni. Disse vil bli bearbeidet i
arbeidsgruppen for planen. Dernest skal det arrangeres en workshop i midten av september før
saken legges fram for styret.
Stillingsinstrukser for prodekan-funksjonene
Halfdan Hagen (HH) tilstede. Dekanene bes gi innspill til stillingsinstruksene, herunder om
bekjentgjøring av stillingene og utpeking av kandidater.
Prof. II-stillinger
HH tilstede. Det skal lages retningslinjer for bruk av professor II-stillinger. HF og Am har meldt inn sin
praksis i bruken av disse. Mangler samme fra TN og SV. Rektor understreket at det er viktig å ha mål,
plan og retning for bruken av disse; bl.a. til å få opp kvinneandelen i professorgruppen.
Eventuelt
- Entra-møte: PR refererte fra møte med Entra om OD-bygget. Vi vil frå nytt tilbud fra dem på
leie i bygget.
- Møte med UiA og UiN om velferdsyrkene: Rektor og direktør møter UiA og UiN på
Gardemoen 14. juni for diskusjon om strategi for institusjonene for posisjonering ift til
velferdsyrkene.
- Etatstyringsmøte: Rektor ba om innspill fra fakultetene om ”suksesshistorier” til
etatstyringsmøtet med KD som avholdes 25. mai i Oslo. HF understreket satsingen på 5-årig
lærerutdanning, SFU, god studentrekruttering, forskningsproduksjon, PhD-er og
følgeforskningen. TN framhevet 40% økning i MA-studenter de 4 siste årene (rekord), stor
ekstern aktivitet, Uniped på UiS (ift pedagogikk for ingeniører). Am understreket viktigheten
av at formidlingsbygget må gå på skinner (finansiering påkrevd) og trakk fram de tre
kvinnelige professorene. Ellers ble EVU-aktiviteten (herunder satsing på språk), BOfuprosessen og resultater, EU-søknader, SAK, samt Fagerberutvalget og tid til forskning dradd
fram.
- RM-møter: RM-møtet 23. mai går ut pga andre møter, erstattes av RM-møte 30. mai kl.
1030-1330 (bl.a. styresaker), RM-møte 14. juni utgår pga møte for rektor og direktør i Oslo.

