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Tilstede: Marit Boyesen, Ole Ringdal, Dag Husebø, Øystein Lund Bø, Elaine Munthe, Gro Ellen
Mathisen, Bjarte Ravndal, Morten Wensberg, Kristin Akerjordet, Troels Jacobsen og Anne Selnes
(referent). Fraværende: Ole Madsen.
MB - orienteringer
- MB invitert med på kunnskapsministerens tur til Kina, innspill til samarbeid med kinesiske
universiteter, søknad om å avholde seminarer
- Møte med VID i Sandnes, særlig aktuelt for helse- og sosialfag
- Møte med Torbjørn Røe Isaksen. Imponert over UiS som tar sitt samfunnsansvar på alvor.
- Kontaktkonferansen: Kompetansereform med fokus på livslang læring og EVU. Det er en jobb
å gjøre mellom NettOp og fakultetene. NTNU oppretter en egen avdeling i Oslo for EVU.
Viktig å være på banen
- NHO-konferansen på Sola. Arbeidslivet opptatt av tema som vi har i vår portefølje
- Åpning av Ydalir 14. mars. Mange søkere som gjesteforskere. Skal gjøre en tildeling ganske
snart. Skal dekke opphold og reise. Opphold dekkes sentralt; reise dekkes av fakultetene/
instituttene
- MB vært på Artic Frontier. Samlet seks ministre. UiS hadde tre stipendiater på programmet
Emerging Leaders. De gjorde det bra.
ECIU Leadership-program
Gunhild Bjaalid og Bjarte Hoem tilstede. Utvelgelseskriterier (3) utformet. Dekanene sluttet seg til
kriteriene. Tre aktuelle faglige fra TN samt Veslemøy Hagen, Kristin Mæland, Brita Strand Vestbø og
Turid Borgen, Bjørg Oftedal, alle prodekanene for undervisning og en faglig aktuell fra HHUiS
(kommer tilbake til dette). I fjor var det fem fra UiS som deltok (unntak å ha med så mange). GB og
BH nominerer kandidater blant de interesserte.
Representasjon og bevertning ved UiS
Rolf Jegervatn presenterte. Har gjennomgått representasjon og bevertning for 2013-2017. Nord
universitet har fått anmerkning på dette fra Riksrevisjonen. RJ gjennomgikk reglene for
representasjon og bevertning. OR sa at RJs presentasjon er en del av oppfølgingen. Lederne bør
sende den ut til medarbeidere i egen avdeling. Gi tilbakemelding til OR om enhetslederne synes
dette er på et riktig nivå. RJ sender presentasjonen ut til alle. ØLB ønsker å gjøre skjemaene
tydeligere. OR ser på dette. RJ vil finne noen eksempler på brudd. Det syndes mest på formål og
antall og navn på deltakere.
Digital eksamen
Veslemøy Hagen tilstede. Rapport om digital eksamen sendt ut på forhånd. Viser positiv utvikling.
HHUiS og TN har en vei å gå. Må tenke nytt; dette er en annen form for eksamen. Dette er en faglig
oppgave som fakultetene må ta ansvar for. DH: fra tall til kvalitativt fokus; diskutere digitale
vurderingsformer generelt. Ikke digitaliseringen som er det viktigste, men bruk av digitale verktøy i
utvikling av kvalitet. Inspera: problematikk når det ikke er meldt inn sensorer etc. BR synes at UiS skal
kjøre med flere eksamensøkter per dag; UiS har altfor lang eksamensperiode. EM mente vi burde se
på andre institusjoner når det gjelder eksamensperiode. ØLB med tilbakemelding fra studentene: Vil
skrive på papir. Fokus på kvalitet og verktøy viktig. BR: Illusjon å tro at sensorer vil sitte å sensurere
på skjerm.
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Verdiskapingsforum og samhandlingsgruppene
Per Ramvi orienterte om Verdiskapingsforum (VF) og samhandlingsgruppene. Samhandlingsgruppene
har fokus på gjensidig info. VF kan løfte saker til samhandlingsgruppene, og samhandlingsgruppene
løfte saker til VF. Ny samhandlingsgruppe skal kanskje i gang – næringsutvikling og arbeidsplasser
(arbeidstittel). Forslag til nye samhandlingsgrupper: DH: utdanning etterspørsel og tilbud, traineer,
praksis etc., OR: Fremtidens helsevesen. MB: Rigge faglige samhandlingsgrupper. BR: hvilke
samhandlingsgrupper og samhandlingsarenaer finnes på fakultetsnivå? PR sender mail til dekanene
om samhandling; dekanene som rapporterer tilbake.
Dekanpost
EM orienterte. Ansatt en på UH som skal ha ansvar for samfunnskontakt i regionene. Stillingen
finansieres av eksterne midler. Mye penger avsatt nasjonalt til Skolebasert kompetanseutvikling,
etterutdanning og samarbeid med skolene. Involvere lærerutdanningene, kan koble på studenter,
FoU etc. EM & co. har vært på konferanse i Singapore, skal arrangere samme konferanse i Stavanger i
januar neste år. Hadde stand og presentasjoner der. På besøk hos en lærerutdanning i Singapore,
Najang – på førsteplass under 50. Tydelige på hva som var visjon for utdanningene. Var veldig visuelt
og synlig. Får studentutveksling på praksissiden. Muligens to studenter som skal på utveksling. Sterk
kobling mellom utdanning og yrkesliv.
GDPR
TJ orienterte om møte med NSD – vårt personombud for forskning. De snakket mye om
internrevisjon om forskning. Hvordan håndterer vi forholdet til NSD og GDPR og forskning? Dette vil
få fokus framover. Hvordan håndterer vi kvalitetssikringen mot NSD? OR er opptatt av at jobben mot
NSD må kobles mot vårt GDPR-prosjekt.
RM-samlingen er lagt til 12. mars.
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