Universitetet i Oslo
Universitetsdirektøren
Til
Fra

Universitetsstyret
Universitetsdirektøren

Sakstype:

Vedtakssak

Møtesaksnr.:

V-sak 10

Møtenr.:

4/2019

Møtedato:

7. mai 2019

Notatdato:

8. mars 2019

Arkivsaksnr.:

2008/14503

Saksbehandler:

Eirik Ivarrud

Oppnevning av studentrepresentant til skikkethetsnemnda ved
Universitetet i Oslo
Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret
Skikkethetsvurdering er regulert i lov av 1. april 2005 om universiteter og høyskoler § 4-10 og
forskrift av 30. juni 2006 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Nåværende
studentrepresentanter i skikkethetsnemnda ble oppnevnt av Universitetsstyret 12.09.2018 for
perioden 1.7.2018–30.6.2019.
Hovedproblemstillinger i saken:
Etter forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning skal Universitetsstyret selv oppnevne
skikkethetsnemd ved institusjonen. Det skal være to studentrepresentanter i nemnda.
Studentrepresentantene oppnevnes for ett år, jf. forskriftens § 7.
En av nemndas studentrepresentanter, Sahana Sirskandarajah, trakk seg i januar 2019 som
studentrepresentant til Skikkethetsnemnda.
Studentparlamentet har i brev av 7.3.2019 foreslått Kristina May Riedel som studentrepresentant
til Skikkethetsnemnda frem til ny nemnd oppnevnes medio 2019.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Universitetsstyret oppnevner Kristina May Riedel som studentrepresentant til Skikkethetsnemnda
ved Universitetet i Oslo for perioden 8.5.2019-30.6.2019.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Hanna Ekeli
avdelingsdirektør
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Bakgrunn
Ved Universitetet i Oslo skal skikkethetsvurdering foretas innenfor flere utdanninger: farmasi,
psykologi, medisin, odontologi, tannpleie, klinisk ernæring, teologi, spesialpedagogikk,
lektorutdanningen og praktisk pedagogisk utdanning, jf. forskrift av 30. juni 2006 om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
Etter forskriften skal Universitetsstyret selv oppnevne skikkethetsnemnd ved institusjonen. Dette
innebærer at myndigheten ikke kan delegeres.
Sammensetningen av nemnda er fastsatt i forskriftens § 7. Medlemmene av nemnda oppnevnes for
tre år av gangen. De to studentrepresentantene skal oppnevnes for ett år. Det skal ikke velges
vararepresentanter for medlemmene i nemnda. Nærmere retningslinjer for skikkethetsnemndas
sammensetning, fremgår av Kunnskapsdepartementets rundskriv F-07-16 av 21.10.2016.
En av nemndas studentrepresentanter, Sahana Sirskandarajah, trakk seg i januar 2019 som
studentrepresentant til Skikkethetsnemnda. Studentparlamentet har i brev av 7.3.2019 kommet
med forslag til ny studentrepresentant.
Nærmere om studenten som foreslås oppnevnt
Studentparlamentet har for perioden frem til 30.6.2019 foreslått at følgende student oppnevnes
som medlem av nemnda:
Kristina May Riedel
Kristina May Riedel er 21 år gammel og studerer medisin på 3. året (modul 3). Hun sitter for
øyeblikket i MSO-styret som fag- og evalueringsansvarlig, og har tidligere vært styremedlem i
Stavanger Turistforenings ungdomsforening. Hun har deltidsjobb som pleieassistent på ortopedisk
avdeling, og har jobbet i hjemmesykepleien. I år er hun også prosektor minor (hjelpelærer i
anatomi).
Vedlegg: Brev fra Studentparlamentet datert 7.3.2019
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Valgte representanter

OSLO, 07.03.19

OPPNEVNINGSBREV
Arbeidsutvalget ved Studentparlamentet ved UiO har oppnevnt følgende studentrepresentant til
Skikkethetsnemnda, for perioden d.d. - 30. juni 2019:
Kristina May Riedel
Nedenfor følger opplysninger om de valgte representantene:
Kristina May Riedel
Mobil: 416 72 776
Epost: kristinamayriedel@gmail.com
Informasjon om kandidatene:
Kristina May Riedel er 21 år gammel og studerer medisin på 3. året (modul 3). Hun sitter for øyeblikket i
MSO-styret som fag- og evalueringsansvarlg, og har tidligere vært styremedlem i Stavanger Turistforenings
ungdomsforening. Hun har deltidsjobb som pleieassistent på ortopedisk avdeling, og har jobbet i
hjemmesykepleien. I år er hun også prosektor minor (hjelpelærer i anatomi).
Hvert år i mai/juni avholder Studentparlamentet ved UiO et konstituerende møte hvor det nyvalgte
Studentparlamentet konstituerer seg. Her blir nye representanter valgt til ulike verv. Når nye
studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda blir valgt på konstituerende møte i 2019, vil nytt oppnevningsbrev
bli oversendt.
Dersom representanter mot formodning skulle bli nødt til å trekke seg fra sitt verv før tiden, vil
Studentparlamentet ved UiO oppnevne nye representanter.
Representanter er selv ansvarlige for å informere om kontaktinformasjon. Dersom kontakt ikke oppnås med de
valgte representantene, ber vi dere ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen

Anne Aase-Mæland
Daglig leder
Studentparlamentet ved UiO

www.sp.uio.no

post@sp.uio.no

Tlf.: 22 85 70 44
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