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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 spesielt til beslutningsnotater, referater fra sentrale utvalg og til
protokoller fra fakultetsstyrene m.fl.
a)

Beslutningsnotat av 13.11.2020
Med hjemmel i uhl. § 10-2 (1) b) har rektor godkjent at sensurfristen ved Det humanistiske
fakultet for emnet HEFR 331 i høstsemesteret 2020, har fått forlenget sensurfristen fra
13.11.2020 til 20.11.2020. (2020/10042)

b)

Brev av 16.11.2020
Følgende medlemmer er oppnevnt til styret for ILAB:
Konserndirektør hans Kleivdal, NORCE
Fagdirektør Amund Måge, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Forsker Aurora Brønstad, Klinisk institutt 1.
(2011/2887)

c)

Beslutningsnotat av 3.12.2020
Med hjemmel i universitets- og høyskolelovens § 10-2 (1) b) har rektor godkjent veileder
og dokumentermaler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse og
opprykk. Disse dokumentene kan tas i bruk ved Universitetet i Bergen i forbindelse med
søknad om stilling som eller opprykk til førsteamanuensis og professor:
 Mal for utdanningsfaglig mappe
 Sjekkliste for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 Veileder om vurdering av utdanningsfaglig kompetanse – Førsteamanuensis
 Veileder om vurdering av utdanningsfaglig kompetanse – Professor
(2019/2451)

d)

Brev av 7.12.2020
Universitetsdirektør Robert Rastad er oppnevnt som medlem i Digitaliseringsstyret fra
1.1.2021. (2018/6379)

e)

Beslutningsnotat av 17.12.2020
Med hjemmel i universitetets- og høyskoleloven § 10-2, (1) b) har rektor godkjent reviderte
statutter for Det norske instituttet i Athen. Statuttene ligger ved. (2014/8319)

f)

Brev av 8.1.2021
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I samsvar med forslag fra Studentparlamentet er følgende oppnevnt som medlemmer til
Innstillingsrådet for studentlegater frem til 31.7.2021:
Fakultet
KMD

Medlem
Student Johanna Magdalena Engh

Varamedlem
Student Iljen Therese Kallevig

(2019/24233)
g)

Beslutningsnotat av 11.1.2021
Med hjemmel i uhl. § 10-2 (1) b har rektor godkjent at sensurfristen ved Det psykologiske
fakultet for emne LOGO320 i høstsemesteret 2020, har fått innvilget forlenget sensurfristen
fra 08.01.2021 til 15.01.2021. (2020/10042)

h)

Diverse referater fra møter i sentrale råd og utvalg m.v. som kan leses på nett:
1. Referat fra møte i forskningsutvalget
7.10.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2000_referat_0720.pdf
4.11.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2000_referat_041120.pdf

2. Referat fra møter i utdanningsutvalget
22.10.2020: http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_uu_mote_7_22102020.pdf

3. Referat fra møte læringsmiljøutvalget
3.11.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/referat_mote_6_2020.pdf

3. Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget
16.9.2020: http://ekstern.filer.uib.no/poa/Hms/Amu/Referat/Referat%20AMU%20160920.pdf

4. Referat fra møte i AU-møte i Studentparlamentet
6.10.2020: https://www.spuib.no/au-20-21-07-referat-06-10-20/
13.10.2020: https://www.spuib.no/au-20-21-08-referat-13-10-20/
20.10.2020: https://www.spuib.no/au-20-21-09-referat-20-10-20/
3.11.2020: https://www.spuib.no/au-20-21-10-referat-03-11-20/
10.11.2020: https://www.spuib.no/au-20-21-11-referat-10-11-20/
17.11.2020: https://www.spuib.no/au-20-21-12-referat-17-11-20/
24.11.2020: https://www.spuib.no/au-20-21-13-referat-24-11-20/

i)

Styreprotokoller/-referater som kan leses på nett:
1. Møter i fakultetsstyre:
Styremøte ved Det humanistiske fakultet
8.12.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_08.12.20.pdf

Det juridiske fakultet
3.11.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_3.11.2020._sak_86-97.pdf

Styremøte ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
9.9.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/p_09.09.2020.pdf
14.10.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/p_14.10.2020.pdf
6.11.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/p_06.11.2020.pdf
13.11.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/p_13.11.2020.pdf

Styremøte ved Det psykologisk fakultet
2.12.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/moteprotokoll_02.12.2020_.pdf
16.12.2020: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/moteprotokoll_16.12.2020.pdf
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Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar saken til orientering.

Robert Rastad
universitetsdirektør

08.01.2021/Mona Viksøy
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