Universitetet i Stavanger
Rektormøtet (RM)
OPPSUMMERING FRA RM 051211 kl. 1030 - kl. 1400
Tilstede: Marit Boyesen, Tor Hemmingsen, John B. Møst, Einar Marnburg, Ole Ringdal, Tor Hauken, Arne
Johan Nærøy, Halfdan Hagen (tilstede under saken ”Scolars at risk) og Hege Skjelbred-Knudsen(referent).
Scolars at risk
Halfdan Hagen redegjorde for organisasjonen ”Scolars at risk” hvor UiS er medlem. Halfdan Hagen, Sonja
Meyer og Tor Hemmingsen ser på om det er aktuelle kandidater som kan være aktuelle. Finansieringen av
et opphold må også vurderes. Saken tas opp i rektormøte igjen og det vurderes om det skal lages en
styresak. Halfdan Hagen holder i saken.
Se også: http://scholarsatrisk.nyu.edu/
Oppsummeringa av styresakene i styremøte 01.12.2011
Redegjørelse ved rektor og U-dir. Når det gjelder fakultetenes handlingsplan vil u-dir. sende brev til
dekanene om forventet harmoniseringsprosess.
Handlingsplan for undervisning
Bakgrunnen for handlingsplanen for undervisning ligger en del tilbake i tid. I planperioden 2012 – 2014 er
et av de to tversgående satsningsområdene ”Læringsmiljø, undervisning og utdanning”. Fakultetenes/AMs
handlingsplaner for planperioden inkluderer satsningsområder innen dette området. U-dir. vil vurdere
Handlingsplanen for undervisning i lys av handlingsplanene til fakultetene/AM.
Samarbeidet med Høgskolen Stord Haugesund
Rektor redegjorde for saken. Utformingen av samarbeidsavtalen er i sluttfasen. UiS og HSH har fått 1 mill.
kr. i SAK midler (KD tildeling) til samarbeidet. Midlene deles likt mellom institusjonene og fagområdene;
helse/sykepleie, ingeniør og lærer. U-dir. har ansvar for at det blir utformet et notat om hvordan
samarbeidet best gjøres i praksis med bl.a. tanke på koordinering mellom institusjonene og internt.
Bruk av universitetslektorstillinger
I skriv av 10.08.2009 fra personaldirektøren redegjøres det bl.a. for betingelsene for ansettelse av
universitetslektorer. Bakgrunnen for skrivet var at det innenfor enkelte fagområder var svært vanskelig å
rekruttere ansatte med kvalifikasjoner som første amanuensis. Problemstillingen er like aktuell i 2011. Det
er i dag mulig for universitetslektoransettelser under visse vilkår. Det er imidlertid behov for oppdatering av
regler /retningslinjer. U-dir. og personaldirektøren utformer et notat for utsendelse til dekanene/AM dir.
med bakgrunn i notatet av 10.08.2009.
Eventuelt
Nordområdene
Prorektor redegjorde for mangel på ingeniører i fm økte aktiviteter i nord. Flere bedrifter innen
oljevirksomheten signaliserer stort behov for flere ansatte. Rektor og dekan på TN-fak. vurderer
henvendelse til KD om flere plasser innen bl.a. petroleumsutdanningene.
Y-veien
LO Rogaland har etterlyst UiS sin holdning til Y-veien spesielt innen helse- og ingeniørutdanninger. U-dir.
sammen med utdanningsdir. og fung. SKA dir., følger opp saken.
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