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Tiltakslistene
Tiltakene foreslått av arbeidsgruppen for studie og forskerutdanning ble i forbindelse med
saksfremlegget for fakultetsstyret (sak 12/2015, 26.03.15) samlet i en fil (se vedlegg 1). For en del av
tiltakene er ansvaret delt mellom dere og personalforum, og for noen oppgaver kreves samarbeid på
tvers med andre nettverksgrupper. Deler av tiltakene krever også involvering av vitenskapelig side, og
studiestyret og forskerutdanningsutvalget vil være en naturlig samarbeidspartner.
Fra fakultetsstyresak 12/2015:
Tiltak uavhengig av organisering
Arbeidsgruppene anbefaler en lang rekke tiltak for å videreutvikle fakultetets administrative tjenester,
og prosjektgruppen mener forslagene er velbegrunnede og viktige. Prosjektgruppen vedtok i sitt møte 9.
februar 2015 en plan for å sikre gjennomføring av tiltakene. Fakultetsdirektøren har det overordnede
ansvaret, nettverksgruppene får det praktiske gjennomføringsansvaret, mens arbeidsgruppene skal
fortløpende evaluere gjennomføring og effekt av tiltakene, og eventuelt foreslå justeringer.
Prosjektgruppen vil vedta justert mandat for arbeidsgruppene i sitt møte medio april. Alle forslagene
fra arbeidsgruppene er samlet i tiltakslistene som finnes i vedlegg 5.

Som det følger av fakultetsstyresaken vil nettverksgruppene ha det praktiske gjennomføringsansvaret
for punktene på tiltakslisten. Fristene som er gitt på tiltakslistene kan justeres.
Rutineverkstedene på Solstrand
Følgende grupper hadde oppgaver som direkte angikk studie og forskerutdanning (oversendes i sin
helhet i egen fil):
Gruppe 5 - Forskerutdanning – utdypet tiltaksliste
Gruppe 7
• Oppgave 1 – Digital eksamen
• Oppgave 2 - Tverrfag
Gruppe 14 - Internasjonalisering

I tillegg hadde følgende grupper tema med relevans for dere:
Gruppe 6
• Oppgave 1 – ePhorte som verktøy for effektiv og enhetlig saksbehandling
• Oppgave 2 - Godkjenningsrutiner i ePhorte.
Gruppe 8 - Felles rutiner for mottak og opplæring av nye medarbeidere
Gruppe 12 - Formidling
Gruppe 13 - Lederstøtte

Fakultetsdirektøren ber studienettverket om å gjennomgå forslagene fra disse gruppene, og bidra med
innspill for implementering av tiltakene.

Prosjektgruppens anbefaling – grunnlaget for fakultetsstyrets vedtak
Studie- og forskerutdanningsadministrasjon
Prosjektgruppen anbefaler at dagens organisering videreføres, og at søkelyset nå rettes mot å
implementere tiltakene foreslått av arbeidsgruppen.
Hovedargumentene for prosjektgruppens synspunkt er:
• De studieadministrative tjenestene synes å være godt organisert, og samspillet på tvers av nivå og
enheter er meget godt. Det studieadministrative nettverket fungerer godt og tar et kollektivt ansvar for
enhetlig saksbehandling og fortløpende utvikling av de studieadministrative tjenestene.
Utdypende kommentarer:
• Arbeidsgruppens tiltak innen fokusområdene tverrfaglighet, eksamen, forskerutdanning,
internasjonalisering og formidling må følges opp. Fakultetsdirektøren gis ansvar for å legge til rette for
implementering av de administrative anbefalinger, og dekanatet tilsvarende for forslagene knyttet til
samspill med de vitenskapelig ansatte.
• Prosjektgruppen mener at også studiefeltet er sårbart, særlig ved små institutter, og anbefaler at den
samlede studieadministrasjonen arbeider videre med sine tiltak for å avhjelpe dette. Det anbefales at
det arbeides frem enda mer forpliktende samarbeid for å sikre at gode løsninger kan komme på plass
raskt når det oppstår ledighet i stillinger.
• Ved små institutter er studiemedarbeiderne svært allsidige og har ikke tilstrekkelig mulighet for å bygge
nødvendig spisskompetanse. Dette må avhjelpes ved at den samlede kompetansen gjøres tilgjengelig for
alle, eller eventuelt ved forpliktende samarbeid på tvers. Prosjektgruppen anser det som viktig for å øke
stabiliteten i studieadministrative stillinger at det gis rom for kompetanse- og karriereutvikling for den
enkelte studieadministrative medarbeider.
• Grenseflatene mellom studie og henholdsvis personal og økonomi må vies stor oppmerksomhet i den
videre prosessen, og som særlig viktig fremheves behov for økt samspill og prosess-samarbeid knyttet til
forskerutdanning.

Arbeidsgruppens videre rolle
Prosjektgruppen vedtok i møte 20.april nytt mandat for arbeidsgruppen, som i fortsettelsen får ansvar
for oppfølging og rapportering av status på tiltakspunktene. Utdrag fra deres nye mandat:
Arbeidsgruppen skal:
• Følge opp og evaluere fremdrift og resultater, med utgangspunkt i tiltakslisten som følger
vedlagt.
• Følge opp og evaluere tiltak for å styrke robustheten i studieadministrative tjenester
• Rapportere til prosjektgruppen om fremdrift og resultater.

Nettverkets oppdrag oppsummert
Fakultetsdirektøren gir med dette nettverket ansvar for fullføring og implementering av rutinene, samt
ansvar for å arbeide videre med tiltak for å styrke robusthet i studieadministrative tjenester.
Vi ønsker dere lykke til i arbeidet, og ser frem til å se gruppens forslag til oppfølging.
Med vennlig hilsen
Fakultetsdirektør Elisabeth M. Lysebo
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