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UiO : Universitetet i Oslo 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 

Dato: 03.07.2017 
Saksnr.:2014/10723 

Notat 

Oppnevning av medlemmer til styret for Den internasjonale sommerskole 2017 -

2020 

Ifølge vedtak i Det akademiske kollegium 9.10.2001 - Godkjenning av statutter for Den 
internasjonale sommerskole (ISS) med Universitetsstyrets revidering 7.2.2006 samt revidering 
2011 - skal det oppnevnes medlemmer av styret for ISS etter følgende prosedyre: 

Styret har følgende sammensetning: 
a) En vitenskapelig ansatt representant for Det humanistiske fakultet 
b) En vitenskapelig ansatt representant for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
c) En vitenskapelig ansatt representant for Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
d) En vitenskapelig ansatt representant for Det medisinske fakultet 
e) En vitenskaplig ansatt representant for Det juridiske fakultet 
f) En ekstern representant 
g) En administrativt ansatt representant for ledelsen ved ett av fakultetene 
h) To representanter for studentene 
i) En administrativt ansatt representant for de ansatte 

Representantene i kategoriene a-e) oppnevnes av Universitetsstyret for en periode på tre år på 
grunnlag av forslag fra de respektive fakulteter. 

Representanten i kategori f) oppnevnes av Universitetsstyret for en periode på tre år på grunnlag 
av forslag fra administrasjonen ved ISS. 

Representanten i kategori g) oppnevnes av Universitetsstyret for en periode på tre år på grunnlag 
av at vedkommende innehar nevnte stilling. 

Representantene i kategori h) velges av Studentparlamentet for en periode på ett år. 

Representanten i kategori i) velges av de ansatte ved ISS for en periode på tre år. 

De oppnevnende organer har ansvar for å velge vararepresentanter innenfor sine respektive 
kategorier. 

Styret velger selv styreleder for hver tre-årige funksjonsperiode. 

Tre vararepresentanter er ikke foreslått oppnevnt på nåværende tidspunkt, og de etteroppnevnes. 

Universitetsdirektøren 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 6. et., 
Problemveien 7, 0313 OSLO 

Telefon: 22 85 63 81 
Telefaks: 22 85 62 50 
postmottak@admin.uio.no 
http://www.uio.no/om/organisasjon/adm/ 
opa/ personal/ 
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UiO : 

Forslag til vedtak: 

Rektor oppnevner på fullmakt følgende medlemmer til styret for Den internasjonale 
sommerskole fra høstsemesteret 2017 til og med vårsemesteret 2020: 

Det humanistiske fakultet: Studiedekan Eirik Welo - representant - ny 
Universitetslektor Annely Tomson - vararepresentant - ny 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Professor Marianne Lien - representant - ny 
Førsteamanuensis Trude Lappegård - vararepresentant - ny 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet: Professor Fengshu Liu - representant - ny 
(vararepresentant ikke klar - etteroppnevnes) 

Det medisinske fakultet: 

Det juridiske fakultet: 

Ekstern representant: 

Adm. ansatt leder: 

Studentrepresentanter: 

Ansattrepresentant: 

Professor Johanne Sundby- representant - gjenoppnevnt 
Professor Kristin Heggen - vararepresentant - gjenoppnevnt 
(representant/vara byttet roller etter forrige periode) 

Forsker Stener Ekern - representant - gjenoppnevnt 
(vararepresentant ikke klar - etteroppnevnes) 

Executive Director Petter Næss, US-Norway Fulbright Foundation 
for Educational Exchange - representant - ny 
(vararepresentant ikke klar - etteroppnevnes 

Fakultetsdirektør Gudleik Grimstad, Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet - representant - gjenoppnevnt 
Fakultetsdirektør Monica Bakken, Det humanistiske fakultet -
vararepresentant - gjenoppnevnt 

Tyler Barratt og Linnea Alexandra Barberini - representanter 
Andreas Voldstad og Sara Furuholmen - vararepresentanter 
(oppnevnes for ett år) 

Rådgiver Inger Egebakken - representant - gjenoppnevnt 
Førstekonsulent Karoline Niklasson - vararepresentant - ny 
(Egebakken vara i forrige periode) 
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UiO : 

Medhilsen 

Vedlegg: 

1 Reglement for Den internasjonale sommerskole 
2. Epost fra det humanistiske fakultet 
3. Epost fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
4. Brev fra Det medisinske fakultet 
5. Brev fra Studentparlamentet 

6.):_~ S~\. ~~It_ ) 

}.x Irene Sandlie 
personaldirektør 

Representasjon fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Det juridiske fakultet, staben ved ISS og 
ekstern representant er meldt muntlig. 
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UiO : 

VEDTAK 

Rektor godkjenner på fullmakt vedtaksforslag. 

Dato 'it-I~ Uw~ -/<-./ Ole Petter Ottersen 
rektor 
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UiO : Universitetet i Oslo 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 

Dato: 
4.7.2017 
Saksnr.: 
2015/11619 

Kunngjøring av direktør for UiO:Livsvitenskap 

Notat 

Stilling som direktør for UiOs tverrfaglige satsning UiO:Livsvitenskap er ledig, og kunngjøres med 
søknadsfrist 1. september 2017. 

UiO:Livsvitenskap er UiOs største satsing noensinne. Det overordnede målet for satsingen er å 
bringe sammen spisskompetanse fra medisin, biologi, fysikk, kjemi, farmasi, matematikk, 
statistikk, informatikk og en rekke andre fag, inkludert samfunnsvitenskapelige og humanistiske 
fag, for å skape tverrfaglig forskning og utdanning som gir ny kunnskap, nye ideer og betydelig 
innovasjon innen livsvitenskap. Slik skal vi bidra til ny næring for Norge og omstilling til en 
grønnere økonomi. 

Stillingen kunngjøres med en åremålsperiode på seks år og med mulighet for forlengelse. 
Åremålsperioden på seks år er hjemlet i forskrift til tjenestemannslovens§ 3 nr. 2. 

Stillingen kunngjøres på UiOs og NAVs nettsider, finn.no, forskning.no, ScienceNordic og ISCOs 
nettsider, og i avisene Aftenposten og Dagens Næringsliv. Kunngjøringsteksten legges ut på UiOs 
nettside med det første, mens videre annonsering foretas i august. 

Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt kunngjøringstekst for direktør for UiO:Livsvitenskap. 

unn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør ((A.,~~v'- KvJ..0 '~) 

-pr- irene Sandlie 
personaldirektør 

Vedlegg: Kunngjøringstekst 

Saksbehandler: magnhild. nesheim@admin. uio. no 

Universitetsdirektøren 
Postadr.: Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo 

Telefon: 22 85 63 01 
Telefaks: 22 85 44 42 
postmottak@admin.uio.no 
www.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 
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UiO : 2 

Vedtak 
Rektor godkjenner på fullmakt kunngjøringstekst for direktør for UiO:Livsvitenskap. 

O-sak 2 - side 7 av 9



UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Til: Universitetsstyret v/Rektor på fullmakt 

Dato: 20.07.2017 

Saksnr .. : 2016/2327 CAMIFLA 

Fordeling av nye studieplasser i Revidert nasjonalbudsjett 2017 

Viser til supplerende tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 3.7.2017, hvor UiO 
tildeles 35 nye studieplasser. 

Studieplasser innen IKT (kat. D, 4-årige) 
UiO er tildelt 35 studieplasser innen IKT-utdanning for høsten 2017. I forkant av tildelingen ba KD 
om UiOs innspill til potensiell vekstkapasitet innen IKT-studier, og studieplassene foreslås fordelt 
til de utdanningsprogrammene som har gitt tilbakemelding om tilstrekkelig søkergrunnlag og 
faglige forutsetninger til å starte opp høsten 2017. Da UiO ikke har 4-årige studier innen IKT 
omregnes studieplassene til våre 3- og 2-årige studieløp: 

Bachelorprogrammer (kat. E, 3-årige) 
• 3 studieplasser tildeles bachelorprogrammet i Informatikk: design, bruk, interaksjon 
• 8 studieplasser tildeles bachelorprogrammet Informatikk: robotikk og intelligente systemer 
• 8 studieplasser tildeles bachelorprogrammet Informatikk: programmering og systemarkitektur 
• 6 studieplasser tildeles bachelorprogrammet Elektronikk, informatikk og teknologi 

Masterprogrammer (kat. C, 2-årige): 
• 4 studieplasser tildeles masterprogrammet i Informatikk: design, bruk, interaksjon 
• 4 studieplasser tildeles masterprogrammet i Informatikk: nanoelektronikk og robotikk 
• 2 studieplasser tildeles masterprogrammet i Informatikk: programmering og nettverk 

Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt at de nye studieplassene i RNB 2016, og midler i tilknytning til 
disse, fordeles i henhold til vedlagte oversikt. 

M~d~ 

fu~~d.t:-universit:~~ektør ~ø~~7~ 
clo-r--Hanna Ekeli 

avdelingsdirektør 

Saksbehandler: Camilla Haugland, Avdeling for fagstøtte 

Vedlegg 1: Fordeling av nye studieplasser i RNB 2017 

Universitetsdirektøren 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo 

Telefon: 22 85 63 01 

Telefaks: 22 85 44 42 
postmottak@admin.uio.no 
www.uio.no 
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UiO : 

VEDTAK 
Rektor godkjenner på fullmakt at de nye studieplassene i RNB 2016, og midler i tilknytning til 
disse, fordeles i henhold til vedlagte oversikt. 

Dato Svein Stølen 
rektor 
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