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Rektormøtet
OPPSUMMERING FRA RM 9. APRIL 2018 KL. 1030-1330
Tilstede: Marit Boyesen, Dag Husebø, Øystein Lund Bø, Bjarte Ravndal, Kristin Akerjordet, Morten
Wensberg, Troels Jacobsen og Anne Selnes (referent). Brita Strand Rangnes fra kl. 1205 (fra sak 2).
Forfall: Ole Ringdal, Elaine Munthe og Gro Ellen Mathisen.
Besøk fra PST
To fra PST og Even Heien tilstede. PST har 20 ansatte i Stavanger – forebyggende og oppsøkende. Gir
råd. Ekstrem islamisme største terrortrusselen i 2018. Brosjyre om terrorindikatorer. Ta kontakt ved
behov. Høyreekstreme: Den norske motstandsbevegelse. Venstreekstreme: Motpol til
høyreekstreme; motdemonstrasjoner: Tjen folket, har organisasjon. Trussel mot myndighetspersoner
– ofte personer med psykiske lidelser. Nettroll må sjekkes.
PST orienterte også om interesse for virksomheter som universiteter i visse utenlandske land og
cybertrussel. De ga råd om sikkerhet innenlands og bruk av USB, PC-er og telefoner ved reise til disse
landene.
Innstegstillinger
Halfdan Hagen orientering. Lenke til info i møteinnkallingen. Innstegsstillinger kan brukes til
kandidater som er talentfulle og som vi ønsker å rekruttere. Kan brukes hver gang vi har en stilling
ledig. Ansettes på åremål 6-7 år enten som postdoc eller som førsteamanuensis. HR har ikke fått tid
til å lage institusjonelle retningslinjer. Heller ikke etterspørsel etter slike stillinger før nå. (HHUiS skal
lyse ut i sommer innen markedsføring; de skal rekruttere forskere med internasjonal
toppkompetanse; yngre folk. NHH rekrutterer primært internasjonalt). Krav til tilrettelegging og
oppfølging for forskeren og krav og forventning til forskeren og at vedkommende oppfyller dem. MB
ber fakultetene ta disse mulighetene inn i rekrutteringen.
Studieprogramledere
HH tilstede. HR og UA jobber med ordningen med studieprogramledere. HR ansvar for et program for
disse; utkast foreligger, 3-dags samlinger. Innhold i programmet bl.a. utdanningsledelse,
akkreditering, ansvar, internasjonalisering, kvalitetssystem, digitalisering. Åpent for
studieprogramledere, instituttledere og dekaner.
BSR sa at lærerutdanningene har spesielle behov og ønsker; derfor eget program i UH-nett Vest;
oppstart til høsten.
Konferanse
Veslemøy Hagen og Ragnhild Scheen tilstede. Notat sendt ut. Forespørsel om konferansen SRANordic. Fysisk umulig å arrangere denne pga. rommangel.
Dekanpost ved KA, HV
Jobber med studentporteføljen, inkl. jordmorutdanning og parametics. Holder på å ansette
avd.ledere. Statsbygg teller bruk av kontorer og fellesarealer. Simuleringskonferanse i disse dager,
230 påmeldte. MA i simulering, 10 studiepoeng – internasjonalt.
Incentivordning
Incentivordning for å drive forskning inn mot eksternt finansierte prosjekter. Felles praksis og
retningslinjer etterlyses. OR se på dette.
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Strand kommune
DH orientert om møte med Strand kommune 050418, der DH, KA, EM, AIS og instituttleder NHS
deltok fra UiS. SK ønsker å bli en foretrukken samarbeidspartner for UiS. Kan omfatte
studentrelaterte oppgaver, FoU-oppdrag og tverrfaglige oppgaver. Nytt møte om et år.
Samarbeidsavtale skal utformes.
Twin program ECIU
BR tok opp at Twente setter krav til språktest innen økonomiutd. Må løftes inn i ECIUstyringsgruppen.
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