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Instituttene 

 

  

  

 

 

Meldinger for 2013 og planer for 2014 for instituttene ved Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

Vi viser til sak 2013/13748 fra universitetsdirektøren der fakultetene blant annet bes om å 

utarbeide utdanningsmelding, forskerutdanningsmelding og forskningsmelding for 2013/1014 

med frist 1. april 2014.  

 

Universitetsdirektørens mal for meldingene er vedlagt saken. De tre meldingene fra hvert 

fakultet skal ikke utgjøre mer enn seks sider samlet, noe som innebærer at hver av 

meldingene vil måtte bli av svært begrenset, overordnet og strategisk karakter. 

 

Fakultetet tar sikte på å behandle sine tre meldinger i fakultetsstyret 20. mars 2014. 

 

Vi ber med dette om at instituttet utarbeider sine respektive meldinger. Instituttet må gjerne 

følge samme mal som fakultetet er bedt om, men dette er ikke påkrevet. Dersom instituttet 

har spesielle utfordringer eller innspill ut over de oppsatte spørsmål/tema i malen, bør disse 

beskrives i meldingene. Fakultetet setter ikke spesielle begrensninger i sideantallet på 

meldingene.  

 
I instituttets forskerutdanningsmelding ønsker vi en særskilt vurdering av det totale tilbudet 

for ph.d-kandidater knyttet til opplæringsdelen. Burde tilbudet vært gjennomgått med tanke 

på type kurs som bør og skal inngå? Trengs det flere forskerkurs av mindre omfang (3-4 sp), 

eller dekker det ordinære emnetilbudet behovet? Vi ønsker også en vurdering av tilbudet 

som tilbys av forskerskolene og hvordan dette er koblet opp mot andre emnetilbud. 

 

Vi minner om at meldingene må behandles i instituttrådet i henhold til regler for 

instituttorganene der det heter (i §4. Instituttrådets kompetanse) at:  

Referanse Dato 

2014/462-KRB 17.01.2014 
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«Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til 

fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:  

 

- Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- 

og resultatdokument som utarbeides av instituttet.»  

 

Vi ber om å få oversendt meldingene fra instituttet senest innen fredag 7. mars 2014.  

 

Lykke til med arbeidet med meldingene! 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Bjørn Åge Tømmerås 

fakultetsdirektør Kristin Bakken 

 assisterende fakultetsdirektør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


