Universitetet i Stavanger
Rektormøtet

OPPSUMMERING FRA RM 19. MARS 2018 kl. 1030-1130
Tilstede: Dag Husebø (møteleder), Ole Ringdal, Øystein Lund Bø, Gro Ellen Mathisen, Ole Madsen,
Morten Wensberg, Kristin Akerjordet, Bjarte Ravndal, Troels Jacobsen og Anne Selnes (referent).
Fraværende: Marit Boyesen og Elaine Munthe.
Innspill til budsjettprosessen
Martin Tjelta redegjorde for budsjettprosessen. Til strategisk fordeling: deadline 17. april. Tydelig
knytning mellom strategi og budsjett. Vil ha innspill til budsjettet for 2019 som ikke er budsjettert
innenfor rammen i 2018. Alle innspill beskrives, begrunnes og prioriteres kort i eget vedlegg.
Referatene fra dialogmøtene med fakultetene ligger også til grunn for fordelingen.
Internasjonalt senter
Notat sendt ut på forhånd. Veslemøy Hagen orienterte. UiB har et internasjonalt senter og har som
mål i 2020 å ha 40 % mobilitet; UiS har 20 %. På UiB må studentene aktivt melde seg av
utenlandsopphold. UiS skal sette ned et bredt sammensatt utvalg, ledet av Bjarte Ravndal, for å se
nærmere på et internasjonalt senter ved UiS. Roar Huseby ser nærmere på kostnadene ved en
lokalisering av senteret i 1. etasje i AR-hus eller annet sted. Notatet inkluderer både mobilitet og EUsøknader inn i senteret. TJ mener senteret skal ha fokus på mobilitet. ØBL: Må ha fokus på innhold.
OR: Vil utarbeide mandat for utvalget.
Ressurssituasjonen i AØV
OR vil redusere tjenesteleveransene i AØV på grunn av kapasiteten og etterspørselen etter
omorganiseringen. En midlertidig utfordring. OR vil ta opp saken i styremøtet i juni. Øystein mener at
tjenestene i AØV kan digitalisering. OR vil kalle inn fakultetsdirektørene for orientering om
problemet.
Utdanningsmodell
Notat sendt ut på forhånd. DH gjorde rede for saken om utdanningsmodell med fire ulike profiler
(utenlandsopphold, entreprenørskap, praksis og teknologi og etikk. Viktig å involvere fakultetene i
prosessen. UA se nærmere på saken. Dette er institusjonelle profiler, som er noe annet enn
fagprofiler.
Digitaliseringsplan
DH orienterte. Bearbeidet plan for digitalisering sendt ut. AIS understreket publiseringsløsning inn i
nytt internett. TJ etterlyste mer forskningsrelaterte forslag. MW etterlyste det didaktiske
perspektivet i digitalisering av utdanningene. RM bes gi tilbakemelding til DH på planen.

