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Stillinga etter Ida Holen har vore utlyst med søknadsfrist 25. mars. Det var 6 søkjarar, 3 av
desse har alt trekt søknadane sidan dei har fått andre stillingar sidan dei søkte. Ein komité med
medlemer Eli Høie, Signe Knappskog og Michal Walicki har intervjua fire av søkjarane (dei
to andre trekte søknaden før intervjuet). Komiteen har lagt fram si innstilling i dag og dei
vurder alle intervjua søkjarar som kvalifiserte for stillinga. Dei har lagt fram ei rangert
innstilling av dei tre søkjarane som er att. Innstilling er sendt frå instituttet i dag.

Do you want to train your PhD students and young researchers together with your collegues
in Europe?
Marie Curie International Training Networks support the training of PhD students in networks
where partners collaborate both on a research project and on the training of PhD students. The
training offered through these networks should improve young researcher’s research and
complementary skills, help them join established research teams, and enhance their career
prospects in both public and private sectors. Funding covers mainly the recruitment of PhD
students, but also the recruitment of early stage postdocs, networking activities and the
organisation of conferences and workshops. The call is available under
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=121

and the deadline 2 september. For more information, please contact simone.heinz@fa.uib.no

Brev frå fakultetet:
Det vises til vedlagte brev fra Universitetsdirektøren, samt handlingsplan for
funksjonshemmede studenter 2007-2011
https://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=544
Handlingsplanen følger opp strategisk plan 2005-2010 for UiB med mer konkrete tiltak.
Ifølge strategisk plan skal UiB:
- tilby undervisningsopplegg med universell tilgjengelighet, blant annet gjennom best
mulig tilrettelegging for funksjonshemmede studenter.
- gjennom Læringsmiljøutvalget arbeide for å bedre studentenes trygghet og fysiske og
psykiske studiemiljø.
Handlingsplanen fokuserer på begrepet ”Universell utforming” som innebærer at flest mulig
studenter blir inkludert ved de vanlige løsningene, ved at en tar høyde for ulike
brukerforutsetninger og utformer hovedløsninger som kan brukes av alle.
Planen inneholder tiltak knyttet til utforming av fysiske forhold som arbeidsmiljø og trygghet;
pedagogiske forhold som planlegging og gjennomføring av undervisning, litteratur, studier i
utlandet, IKT og bibliotektjenester, samt tiltak for sosial tilgjengelighet.
Vi oppfordrer instituttene til å særlig se på avsnittene som omhandler pedagogiske forhold,
tiltakene kan ofte være relativt lett gjennomførbare, og handler ofte om bevissthet i forhold til
undervisningen.

