Universitetet i Stavanger
Rektormøtet (RM)
OPPSUMMERING FRA RM 050312 kl. 10:30 - kl. 13:30
Tilstede: Tor Hemmingsen, John B. Møst, Ole Ringdal, Jorunn Melberg, Einar Marnburg, Arne Johan Nærøy
og Hege Skjelbred-Knudsen(referent).
Forfall: Marit Boyesen, Tor Hauken og Anne Selnes
Rapport 2011
U-dir. redegjorde for en del saker fra Rapport 2011. Han trakk bl.a. frem følgende saker som UiS må
fokusere på fremover da utviklingen er bekymringsfull målt mot 2010: For lave utreisetall blant studentene
(et internasjonalt semester i løpet av studietiden), høyere strykprosent og lavere gjennomføringsgrad samt
færre NFR prosjekter. Videre må fakultetene og AM søke å oppnå nødvendig økonomisk frihetsgrad i
forhold til hva som er bundet opp i lønn fremover. Bofu er ikke avblåst!
UiS - avtaler med utenlandske høgskoler og universiteter:
http://www.uis.no/about_us/international_relations/ Gå til ”International cooporation agreements” under
kolonnen “International student guide”
Styremøte 1. mars
U-dir. gikk gjennom en del av sakene fra siste styremøte. Det hvor det er påkrevet med oppfølging og eller
implementering vil det komme egne skriv til fakultetene og AM.
Bemanningsplaner
Innlevering av bemanningsplaner for 2012 – 2016 har frist 15. mars. Alle fakultetene og AM jobber godt
med planene og er nå i ferd med å avslutte dette arbeidet.
Nye fakultets- og instituttstyrer
Møtet diskuterte erfaringer med de nye styrene. U- dir. vil vurdere om det er nødvendig med en mer
systematisk erfaringsinnsamling med tanke på erfaringsdeling og eventuelle presiseringer angående
ansvar og myndighet.
Semesterstart
Internt notat om semesterstart 2012 fra leder for studentservice Marianne Simonsen ble vurdert. Notatet
foreslår endringer av nåværende rutiner. Møtet slutter seg til de foreslåtte endringene bortsett fra forslag
om forskyvning av offisiell semesterstart. Denne blir som før; kl. 10 (14. august -12). I tillegg sluttet møtet
seg til at det sendes ut et postkort til de som får tilbud om studieplass i tillegg til e-post og SMS.
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