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Dagsorden:
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2)

Delvis decentralisering af fakultetets studieadministration til
institutterne. Konsekvenser for INSS
Baggrunden for decentralisering af visse arbejdsopgaver i studieadministrationen er et ønske om, at de studerende kun skal henvende sig et sted og dermed få en tættere kontakt med instituttet, samt
at dobbeltfunktioner fjernes.
I øjeblikket er der ansat det der svarer til 40 årsværk i studieadministrationen. Opgaver svarende til 6 årsværk skal flyttes til 6 institutter. Torsdag den 12. januar får de 4 medarbejdere i studieadministrationen der skal flyttes til institutterne besked. INSS får ingen
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medarbejder fra studieadministrationen, og en stilling skal derfor
slås op.
Man regner med at være klar til at flytte opgaverne omkring 1. april
eller 1. maj.
Medlemmerne i SU var enige om, at det er en god idé at decentralisere nogle af opgaverne. Listen med opgaver der kommer til institutterne så dog meget omfattende ud og man kunne være bekymret
fo, om der er resurser nok til opgaverne.
Ad 3)

Orientering
Oplysninger om efteruddannelser kommer i INSS nyt.
2 store emner er i høring, KUs strategiplan KU 2016 der efterfølger
KU 2012 samt Forskning 2020, hvor Humaniora næsten ikke er
nævnt i oversigten over strategisk forskning.
Det blev aftalt, at Finn kommer med et udspil til kommentarer og
sender ud til godkendelse.

Ad 4)

Eventuelt
Intet under eventuelt.
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