Universitetet i Stavanger
Rektormøtet

OPPSUMMERING AV RM 11. JUNI 2018 KL. 1200-1330
Tilstede: Marit Boyesen, Ole Ringdal, Dag Husebø, Øystein Lund Bø, Elaine Munthe, Gro Ellen
Mathisen, Bjarte Ravndal, Ole Madsen, Morten Wensberg, Troels Jacobsen og Anne Selnes (referent).
Fraværende: Kristin Akerjordet.
Semesteråpningen
AIS orienterte om semesteråpningen 13.8, som starter med lunsj kl. 11 for inviterte gjester,
semesteråpningsarrangement i Fadderteltet kl. 12-13 og politisk møte kl. 1315. Alle på RM skal være
med på de to første seansene. Oppmøte kl. 1045 til lunsjen i Kjell Arholms hus, der RM-medlemmene
er vertskap for hvert sitt bord og de øverste for hovedbordet. Kjøreplan var vedlagt
møteinnkallingen.
Faddersjef Kim Roger Andersen orienterte om faderarrangementer. Starter med ambisjon om å klare
verdens lengste frokostbord kl. 0830. Det skal være DDE-konsert kl. 2130 og fyrverkeri kl. 2130. Det
vil bli etablert et alkoholfritt område. VID-samarbeid om fadder-T-skjorter. BI er også med. Et seks
meters høyt info-stativ vil bli satt opp med fadderprogrammet på, og sponsorene vil bli profilert. Det
blir et info-telt utenfor Studentenes hus og vakttelefon i fadderuken. Ellers i uken: bl.a. helikoptersightseeing, konserter, arrangement på Jernaldergården og Prekestoltur lørdag. Studentgudstjeneste
i Domkirken søndag. Fullstendig program vil være ute på nettet 15. juli. Det vil bli info om etiske
retningslinjer og «Si ifra» og bedrevet holdningsskapende arbeid.
Dekanpost ved GEM, SV
- Generasjonsskifte på SV. I full gang med å ansette yngre krefter, bl.a. to nye sosiologer fra
utlandet i 30-40 års alderen. Ansettelsesprosessene er det viktigste som skjer nå
- Både studenter og arbeidsgiverne er fornøyde med praksis i sosiologi og statsvitenskap.
Dette skal videreutvikles. Det kom kommentarer på dette fra HHUiS om at de også var i gang
med planlegging av praksis i studiene. TN har ikke planer om praksis (til nå)
- GEM tok opp kultur for mottak, omgangsform og språkbruk overfor internasjonale ansatte.
Dette førte til en debatt om praktisering av norsk eller engelsk i et miljø med både
norsktalende og engelskspråklige. UiS policy for internasjonalt ansatte og engelsk tas opp på
et RM etter ferien
Kriseøvelser og beredskap
- Flere av dekanene etterlyser fakultære kriseøvelser og mer involvering i dette arbeidet
- OM etterlyste bl.a. vektertjeneste ved AM
- Rektor ikke tilstrekkelig inkludert i øvelser
- OR tar kriseøvelser og involvering opp med Even
RM 18.6 bl.a. med sak om Smart City Institute.

