.

Nyhetsbrev fra
Organisasjonsutviklingsprosjektet
Universitetet i Bergen har satt i gang et
organisasjonsutviklingsprosjekt for å utvikle de
sentraladministrative tjenestene.

Åpne
informasjonsmøter
for ansatte:

Sted:
Christiesgate 18, rom 3.44
Prosjektet springer ut av rektoratets valgplattform:
«UiB skal ha en kultur der alle yrkesgrupper og ansatte
opplever å ha det samme samfunnsoppdraget og
identifiserer seg med universitetets kjernevirksomhet»

Målsettingen er å utvikle de sentraladministrative
tjenestene slik at de støtter best mulig opp om
universitetets oppgaver innen forskning, utdanning og
formidling.

Informasjon om prosjektet
Det er et mål et alle ansatte skal ha kjennskap til prosjektet.
Oppdatert informasjon er tilgjengelig på prosjektets
nettsider http://www.uib.no/ouprosjekt

31.okt: kl. 12.30 til 13.30
28. nov: kl. 12.30 til 13.30

Organisering
En bredt sammensatt
styringsgruppe har det
øverste ansvaret for
prosjektet. Prosjektgruppen
har ansvar for koordinering
og gjennomføring av
arbeidet.

Hensynet til åpenhet og medvirkning for de ansatte er viktig
i organiseringen av prosjektet.

Delprosjektene
På bakgrunn av en bred kartlegging ved fakultetene og i
sentraladministrasjonen, har styringsgruppen vedtatt å
gjennomføre 10 delprosjekt. Disse skal gi anbefalinger til
en videre utvikling av de sentraladministrative tjenestene.
I arbeidsgruppene deltar ansatte fra alle fakulteter,
institutter og alle de sentraladministrative avdelingene.

Styringsgruppen:
Anne Lise Fimreite
Tore Tungodden
Helge K. Dahle
Alette Gilhus Mykkeltvedt

Sept. 2014 – des. 2014
Trine Moe

1. Strategisk arbeid for et anerkjent forskningsuniversitet
2. Søknader med konkurransekraft
3. Profesjonell prosjektstøtte

Øystein Iversen
Christen Soleim
Britt-Karin Muri

4. Slik rekrutterer vi de beste talentene

Randi Heimvik (Parat)

5. Digitale tjenester - fornye, forenkle og forbedre

Toril Ivarsøy (Forskerforb.)

6. Service og kvalitet i sentrale tjenester

Nov. 2014 – feb. 2015:

7. Forskerutdanningen - tilrettelagt for faglige ambisjoner

Prosjektgruppen:

og god gjennomføring

Kari Fuglseth, prosjektleder

8. Kvalitet i all internasjonal rekruttering - validering av

Tone Bergan, POA

vitnemål.
Grethe Holmstrøm, KA

9. Internasjonal studentutveksling – gode tilbud, god
støtte, god tur!

10. Målrettet profilering av universitetets faglige
virksomhet.

Maud Hansen, Udir.
Kathrine B. Thorsen, POA
Kim Ove Hommen, HF

Kontakt gjerne prosjektgruppen
Kari Fuglseth (prosjektleder)
Telefon: 55 58 20 20
Epost: Kari.Fuglseth@svfa.uib.no!]

