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Notat

Til: Den det måtte angå

Dato:

11.03.2021

Dekanvedtak – JF - 2021/4 – Opprettelse av utvidet styre for CELL
Bakgrunn
Som senter for fremragende utdanning skal CELL ha et styre med ansvar for strategisk utvikling.
Diku skal ha en observatørplass i senterets styre, se vedlegg 1, kontrakt mellom UiO og Diku om
innvilgelse av sttte til SFU, punkt 4. Krav til senteret.
CELL og dekanatet vedtok i første versjonen av styringsdokumentet at Fakultetsstyret burde ha
rollen som styre for CELL, da vi ikke ønsket å opprette en ny styrende enhet. Etter et halvt år som
senter ved fakultetet ser CELL og dekanatet at det er dekanatet som bør ha rollen som formelt styre
for CELL. Dette er særlig viktig at CELLs aktiviteter er å prøve ut og utrede endringer som skal
integreres inn i det ordinære studieløpet og at CELL får en nærliggende kontrollmekanisme gitt
størrelse av driften og tempo av aktivitet
Det er ønskelig å invitere til et utvidet styremøte for CELL 1-2 ganger hvert år, i dette møtet skal
Diku ha fast observasjonsplass.
Utvidet styre for CELL skal bestå av følgende medlemmer:
Faste medlemmer
 Dekan
 Prodekan for studier
 Prodekan for forskning
 Fakultetsdirektør
 Studentrepresentant oppnevnt av JSU
 Faglig representant oppnevnt av Dekanat
 Faglig pedagogisk representant oppnevnt av Dekanat
 Faglig senterleder for CELL
 Studentsenterleder for CELL (våren 2020 en studentrepresentant fra student-teamet)
Inviterte observatører
Besøksadr.: Domus juridica, 6 etg
Kristian Augusts gate 17
0164 OSLO

Postadr.: Pb 6706, St. Olavs plass
0130 OSLO
E-post: cell-post@jus.uio.no
Webadr.: www.jus.uio.no/cell
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Diku
Assisterende fakultetsdirektør
Administrativ koordinator for CELL (også sekretær)
Seksjonsleder for administrasjonsseksjonen
Representant fra fakultetets stipendiatråd

Styringsdokument for CELL oppdateres i henhold til dette vedtaket,

Med hilsen
Ragnhild H. Hennum
Dekan
Malcolm Langford
Faglig senterleder

Saksbehandler:
Kristin Steen Slåttå, administrativ koordinator for CELL

