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Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v. 

 
Saken gjelder: 
Til orientering følger en oversikt over saker, for det meste oppnevninger, som er gjort på 
fullmakt. I tillegg vises det til referater fra sentrale utvalg og til protokoller fra fakultetsstyrene 
m.fl.  
 

a) UiB har mottatt høring om forslag til forlengelse av midlertidig forskrift om gjennomføring 
av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19 frem til 
1. juli 2021, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing8/id2784912/?expand=horingsnotater. 
Universitetet er positiv til at den midlertidige forskriften om gjennomføring av 
rammeplanstyrte utdanninger, som gir institusjonene handlingsrom til å gjøre tilpasninger 
som er forsvarlige og nødvendig, foreslås forlenget. Universitet anmoder imidlertid om at 
forskriften blir ytterligere forlenget, primært fram til 1. oktober 2021. (2020/12839) 
 

b) Brev av 26.10.2020 
I samsvar med forslag fra Studentparlamentet er følgende oppnevnt som medlemmer til 
Innstillingsrådet for studentlegater for frem til 31.7.2021: 
 
Fakultet Medlem Varamedlem 
HF Student Erlend S. Grønvold Student Øyvind Skartveit 
JUR Student Augusta Moen Opsahl Student Daniel Lyngseth Fenstad 
KMD -  -  
MN Student Andreas Midlang Timo Kanehl 
MED Student Katja Løvik Student Fryd Bjørnarsdotter Gunnarschjå 
PSYK Student Simen Bø Student Ingerid Elise Stepaschko 
SV Student Aron Hagos Student Eira Vilde Martinsen Garrido 

(2019/24233) 
 

c)  Brev av 26.10.2020 
I samsvar med forslag fra Studentparlamentet er Erlend Pedersen Leiknes oppnevnt som 
varamedlem i Estetisk utvalg frem til 31.7.2021. (2017/2849) 
 

d)  Brev av 26.10.2020 
I samsvar med forslag fra Studentparlamentet er Tobias Brynildsen Øvstedal 
oppnevnt som varamedlem til Den sentrale klagenemnd frem til 31.7.2021. (2017/7164) 
 

e) Beslutningsnotat av 13.10.2020 
Rektor har på fullmakt fattet følgende vedtak om utvidet sensurfrist ved Det psykologiske 
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fakultet: 
For emnet MAPSYK 301 i høstsemesteret 2020 forlenges sensurfristen fra 13.10.2020 til 
20.10.2020. (2020/10042) 
 

f)  Beslutningsnotat av 30.10.2020 
Rektor har på fullmakt fattet følgende vedtak om utvidet sensurfrist ved Fakultet for kunst 
musikk og design:  
For emnet KMDPED201 (Ny eksamen) i høstsemesteret 2020 forlenges sensurfristen fra 
02.11.2020 til 10.11.2020. (2020/12133) 
 

g) Beslutningsnotat av 13.11.2020 
Rektor har på fullmakt fattet følgende vedtak om utvidet sensurfrist ved Det psykologiske 
fakultet: 
For emnet HEFR 331 i høstsemesteret 2020 forlenges sensurfristen fra 13.11.2020 til 
20.11.2020. (2020/10042) 
 

h) Diverse referater fra møter i råd og utvalg m.v.  
Vedlagt følger: 
1. Referat fra møter i utdanningsutvalget  
30.9.2020: http://protokoll_uu_mote_6_300920.pdf/ 
2. Referat fra møte læringsmiljøutvalget 
5.8.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/referat_lmu_mote_4_05.08.2020.pdf 

8.9.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/referat_lmu_mote_5_08.09.2020.pdf  
i) Styreprotokoller/-referater som kan leses på nett: 

1. Møter i fakultetsstyre: 
Styremøte ved Det humanistiske fakultet 
27.10.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_27.10.20.pdf 
Sirk.sak 60/20: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/sirkulasjonssak_-_s_60_delegering_av_vedtaksmyndighet.pdf 

Styremøte ved Det juridiske fakultet 
13.10.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/87-20_a_protokoll_13.10.2020._sak_77-85.pdf 

Styremøte ved Det medisinske fakultet  
28.10.2020: http://ekstern.filer.uib.no/mofa/fakultetsstyret/2020/Protokoller/utkast%20protokoll%20m%C3%B8te%2028.10.2020%20web.pdf 

Styremøte ved Det psykologisk fakultet 
14.10.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/moteprotokoll_14.10.2020_pa_web.pdf 
Styremøter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
16.6.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_styremote_ved_det_samfunnsvitenskapelige_fak_160620_3.pdf 

15.9.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/61-20_protokoll_styremote_ved_det_samfunnsvitenskapelige_fak_150920_1_0.pdf 

Styremøte ved Universitetsmuseet 
7.5.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/godkjent_protokoll_styremote_iii_070520.pdf 
5.6.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/godkjent_protokoll_styremote_iv_050620_0.pdf 

31.8.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/forslag_protokoll_styremote_v_310820.pdf  
 
 
 

Forslag til vedtak: 
Universitetsstyret tar saken til orientering. 
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