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Ny stipendiat
Nye heimesider
Budsjett 2008 frå fakultetet
Utskifting i forskarutdanningsutvalet
Brannverninstruks

Bhaskaran Senthilrajamanokar er ny universitetsstipendiat.

Heimesidene våre fått nytt layout og delvis nytt innhald: http://www.ii.uib.no/
Vi har valgt å leggja dei ut før dei er gjennomarbeidde. Du som ser ting som bør rettast eller
fjernast, eller som manglar kan senda e-post til Signe. Merk at dei engelske sidene er ikkje
utarbeidd enno.
Dersom nokon har tid og lyst til å bidra med redigeringsarbeidet er dei hjarteleg velkomne. Ta
kontakt med Signe.
Dei gamle sidene er inntil vidare å finna her: http://www2.ii.uib.no/

Instituttet har no fått budsjettildeling for 2008. Tildelinga er sjølvsagt i tråd med vedtaket i
fakultetsstyret i desember og det er gjort greie for i II-NYTT nr 30, 2007:
http://www2.ii.uib.no/IINYTT/II07-30.pdf
Nedenfor er hovedpunktene i rammefordelingssaken for 20081, vedtatt i fakultetsstyret 19. desember
2007, gjengitt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituttenes grunnrammer videreføres
Resultatmodellen videreføres med samme beløp som i 2007
Pris- og lønnsvekst blir omfordelt i årets instituttrammer som videreføring av fakultetets
strategiske satsinger
Pris- og lønnsvekst må også dekke inn fakultetets rammekutt på 2,5 %
Avsetninger til strategiske forskningssatsinger skjer i tråd med fakultetets
forskningsstrategiske plan
De fleste nye strategiske tiltak er knyttet opp mot egenandeler inn mot større prosjekter
Sterkt fokus på utnyttelsesgrad for stipendiatstillingene
8 av de nye stipendiatstillingene gis direkte til instituttene for å styrke det faglig strategiske
handlingsrommet ved instituttene
Fakultetet fortsetter sitt arbeid for å styrke den faglig-strategiske ledelsen
Husleieordningen blir videreført som i 2007
Fakultetsdirektøren foreslår også i 2008 at egenandel til små driftsmidler må dekkes av
instituttene

Tildelingsbrevet inneheld i tillegg ein del annan viktig informasjon, t.d. om konkrete
målsetjingar:
Institutt for informatikk pålegges å ha følgende minimumsmålsettinger for undervisning:
• Øke gjennomstrømningen til 41,4 studiepoeng pr. registrerte student for høyere og lavere grad
samlet. Ved å oppnå dette vil instituttet sørge for at fakultetet oppnår sin målsetting om å
produsere minst 1 450 studiepoeng/årsenheter totalt
• Uteksaminere minst 29 kandidater på mastergradsnivå2
• Legge til rette for utvekslingsstudenter (inn- og utreisende), slik at fakultetets måltall oppnås
• Fakultetets undervisningsbestilling er redegjort for i sak 07/1233 og fakultetet forventer at
målsettingen for studieprogramplasser satt i denne oppnås
Institutt for informatikk pålegges å ha følgende minimumsmålsettinger for forskning:
• Utgi publikasjoner tilsvarende 81 publikasjonspoeng
• Uteksaminere minst 9 doktorander
• 28 forskningsråds- og eksternt finansierte rekrutteringsstillinger
• 21 universitetsfinansierte stipendiater
• Oppnå 20,2 mill kroner i bevilgninger fra Forskningsrådet
• Oppnå 0,2 mill kroner i bevilgninger fra EU
Instituttet oppfordres til å være kreativ i forhold til å skaffe eksternt finansierte inntekter.
UiB felles belaster ansvarsstedet med kr 46 935 i administrasjonskostnader pr eksternt finansiert
årsverk med 1/12 hver måned. Denne kostnadsposten er regulert opp med 4,3 %.

1

http://www.uib.no/mnfa/fakstyret/sakslister/2007/12_19/123.pdf
Måltall for mastergrader er gitt i forhold til antall studenter tatt opp til mastergrad studieåret 2006/2007, justert
ned med 19 % (stipulert frafall).
3
http://www.uib.no/mnfa/fakstyret/sakslister/2007/12_19/123.pdf
2

Trond Steihaug har vore leiar av forskarutdanningsutvalet og representant for informatikk i
fakultetet sitt forskarutdanningsutval i ein lang periode. Han har no bede om avløysing. Eg
takkar for innsatsen.

På instituttet vart for ei tid sidan forskarutdanningsutvalet og styret for forskarskolen i IKT
slått saman i eit utval. Øyvind Ytrehus er leiar av utvalet og Igor Semaev er nytt medlem. Igor
blir og instituttet sin representant i fakultetet sitt forskarutdanningsutval.

Alle skal vera kjent med brannverninstruksane.
Generell instruks for bruk av universitetet sine bygg:
http://www.uib.no/eia/Brannverninstrukser/Plikter%20for%20ansatte,%20studen
ter%20og%20andre%20brukere%20av%20UIB%20sine%20bygg.htm
Instruks for undervisningslokaler.
Merk spesielt førelesar/undervisar sitt ansvar ved undervisning:
http://www.uib.no/eia/Brannverninstrukser/Instruks%20for%20undervisnings%20og%20forsamlingslokaler%202006.htm

