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Sakslisten ble godkjent 
 

 

Orienteringssaker 

Sak 39/2018  

a. Personalsaker i prosess  
 

Førsteamanuensis utdanningsledelse    Prøveforelesning og interjvu 6.11 

Professor/Førsteamanuensis utdanningsledelse og rektorutdanningen 9 søkere – i komiteen  

Universitetslektor i samfunnsfagdidaktikk    9 søkere – i komiteen 

Postdoktor veiledning      4 søkere i komiteen 

Forsker EKVA/TIMSS      1 søker til intervju    

Postdoktor Proted      Til utlysning    

Ingeniør TLVLab      8 søkere 

Avdelingsleder PPU       9 søkere. 2 innkalt til intervju 

 

 

b. Opptak PPU deltid 661 søkere. Siste mulighet å søke uten master. 
c. Opptak UTLED søknadsfrist 15.10.18.  65 kvalifiserte søkere. 
d. Integrert master med PPU igangsettes ikke. 
e. Åpningsseminar med 18 nye Universitetsskoler. 12 videreført og 6 nye. Utpekt for 5 nye år. 

Åpning av Prorektor. Politisk rådgiver i KD til stede.  
f. PROMO nominert til utdanningskvalitetsprisen (DIKU)  1 av 4 kandidater fra UiO. 6 kandidater 

i tillegg. Deles ut i slutten av november. 
g. QUINT – åpning 4.-5.10.18 
h. 3 søknader sendt NFR FINNUT – fra FIKS, Utdanningsledelse og Lærerutdanningen 
i. Personalseminar gjennomført 22.10 – GDPR v/Helge Strømsø + informasjon om LINK 
j. Doris Jorde oppnevnt som co-chair for en ny periode som Honorary CO-chait til styret i US-

Norway Fullbright Foundation for Educational Change 
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k. Stipendiatstillinger 2019 – søknadsfrist 16.11.18 
l. Forsknings- og utdanningstermin høst 2019/vår 2020 – søknadsfrist 15.11.18 
 

 
 
Beslutningssaker 
 
Sak 40/2018 Intensjonsplan for faste vitenskapelige stillinger 2019-2023 

 
Intensjonsplanen var publisert på vår hjemmeside.  
 
Instituttleder presenterte dokumentet som er inndelt i 4 kapitler:  
1. Bakgrunn for planen. Intensjonsplan fordi fakultetet kommer til å 

igangsette et arbeid knyttet til stillingsplaner.  
2. Stillinger sett i lys av strategiske mål for instituttet  
3. Dagens kapasitet for utdanning og forskning 
4. Stillingsbehov 

 
Styret gjennomgikk del 1,2 og 3 av dokumentet i møtet og ga noen generelle 
innspill.  

 
    
 

Vedtak: 
Styret vedtok å fortsette gjennomgangen av intensjonsplanen i neste styremøte 

 
 
 
 
Sak 41/2018  Eventuelt 
    

Suppleringsvalg instituttstyret for studentrepresentanter 
Det ble uttrykt bekymring med tanke på tilfanget av kandidater til 
instituttstyret. Valg av student representanter til fakultetsstyret er utsatt. Styret 
ser gjerne at studentrepresentantene sitter i mer enn ett år. Instituttet vurderer 
LPU som en viktig rekrutteringsarena.  Forslag til tiltak for rekruttering av 
kandidater tas med fakultetet, som organiserer styrevalgene.  
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