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INSTITUTTSTYREMØTE 

Tirsdag 11.desember kl.10:15-13:00, 
møterom 487, Helga Engs hus. 

 
ORIENTERINGSSAKER  
 
 
A/01:  Godkjenning av protokoll 

ePhortenr. 2012/7922 
  Protokoll fra styremøte 15. oktober følger med innkallingen.  
  (Godkjent på sirkulasjon) 
 
A/02:  Årsplan ISP 2012 – 2014:   

Notat med vedlegg følger innkallingen. 

A/03:  Studietilbudet 2013 – 2014:  

Notat med vedlegg følger innkallingen. 

A/04:  Valg av verneombud og varaverneombud 

A/05:  HMS 

 
 
FULLMAKTSSAKER   
 
F-sak 08/12 Oppnevning av sakkyndig komité til stilling som 

førsteamanuensis/professor innenfor fagområdet logopedi. 

ePhortenr. 2012/6553 
 
Unntatt offentlighet: offl.§ 25 

Notat med vedlegg følger innkallingen. 

F-sak 09/12 Oppnevning av sakkyndig komité til stilling som 

førsteamanuensis/professor innenfor fagområdet psykososiale vansker.  

ePhortenr. 2012/6550 
 
Unntatt offentlighet: offl.§ 25 
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Notat med vedlegg følger innkallingen. 

F-sak 10/12 Oppnevning av sakkyndig komité til stipendiatstilling – Forebygging og 
tidlig intervensjon av yngre barn med vekt på 
barnehage/skole/hjemsamarbeid.  

ePhortenr. 2012/7274 
 
Unntatt offentlighet: offl.§ 25 

Notat med vedlegg følger innkallingen. 

F-sak 11/12 Oppnevning av sakkyndig komité til stipendiatstilling – innenfor 
fagområdet logopedi/taleflytvansker.  

ePhortenr. 2012/3672 
 
Unntatt offentlighet: offl.§ 25 

Notat med vedlegg følger innkallingen. 

F-sak 12/12 Oppnevning av sakkyndig komité til stilling som 

førsteamanuensis/professor innenfor fagområdet utviklingshemning. 

ePhortenr. 2012/6555 
 
Unntatt offentlighet: offl.§ 25 

Notat med vedlegg følger innkallingen. 

 

ORDINÆRE SAKER  

Sak 22/12: Forlengelse av stilling som professor II uten forutgående kunngjøring.  
ePhortenr.2011/18997 

 
Unntatt offentlighet,  jfr. Fvl. §25 
 
Notat med vedlegg følger innkallingen. 

Sak 23/12: Innstilling av søkere til stipendiatstillingen innenfor fagområdet 
utviklingshemning. 

ePhortenr.2012/3674 
 

Unntatt offentlighet,  jfr. Fvl. §25 
 
Notat med vedlegg følger innkallingen. 
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Sak 24/12: Innstilling av søkere til stipendiatstillingen innenfor fagområdet 
"Atferdsrelaterte lærevansker". 

ePhortenr. 2012/3673 
 

Unntatt offentlighet,  jfr. Fvl. §25 
 
Notat med vedlegg følger innkallingen. 
 

Sak 25/12: Innstilling av søkere til stipendiat stilling – innenfor fagområdet 
logopedi/taleflytvansker. 

ePhortenr. 2012/3672 
 
Unntatt offentlighet. jfr. Fvl. §25 

Notat med vedlegg følger innkallingen. 

Sak 26/12: Innstilling av søkere til stipendiat stilling – innenfor fagområdet språk 
og hørsel. 

ePhortenr. 2012/3671 
 
Unntatt offentlighet. jfr. Fvl. §25 

Notat med vedlegg følger innkallingen. 

Sak 27/12: Innstilling av søkere til stilling som postdoktor (SKO 1352) – innenfor 
fagområdet Rådgivning, test og observasjon. 

ePhortenr. 2012/4941 
 
Unntatt offentlighet. jfr. Fvl. §25 

Notat med vedlegg følger innkallingen. 

Sak 28/12: Innstilling av søkere til  stilling som postdoktor (SKO 1352) – innenfor 
fagområdet språkvansker og dysleksi. 

ePhortenr. 2012/4939 
 
Unntatt offentlighet. jfr. Fvl. §25 

Notat med vedlegg følger innkallingen. 

Sak 29/12: Langtidsbudsjett 2013-2017 

 
Notat med vedlegg følger innkallingen. 
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DRØFTINGSSAKER  

D 03/12: Rapport fra Læringsmiljøundersøkelsen 

Se følgende link: http://www.uio.no/studier/aktuelt/laringsmiljo.html  

Notat med vedlegg følger innkallingen. 

 

 

EVENTUELT 

 

 

 

Berit Rognhaug 

Instituttleder 

 

Camilla Rake 

saksbehandler                                       
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