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Nr. 11 - Dato 23. oktober 2015 
 
 

Kjære kollega! 
 
I følge årets statsbudsjett skal Kvote programmet legges ned til fordel for andre programmer med en ny profil. 
Hvordan den nye profilen blir vet vi ikke ennå. Det signaliseres at et nytt program PANORAMA skal erstatte 
kvoteordningsstipendet. Dette programmet orienterer seg mot BRIKS (Brasil, Russland, India, Kina og Sør Afrika) 
landene og en rekke u-land. De u-land der UiB har viktige institusjonelle avtaler går sannsynligvis videre i det nye 
programmet. Årets statsbudsjett melder også at UiBs satsning for toppforskere ikke blir videreført i 2016. 
Helsedirektoratet er i gang med intervjurunde på de odontologiske lærestedene i Norge. Man skal kartlegge 
spesialistutdanningene i forkant av et arbeid der man skal lage en integrert samarbeidsmodell for 
spesialistutdannelsen for odontologiske utdanningsinstitusjoner og kompetansesentrene i Norge. Et viktig 
utgangspunkt for disse intervjuene blir den samarbeidsavtalen som IKO har skrevet med Hordaland 
fylkeskommune. Denne avtalen regulerer også samarbeid med angående spesialistutdannelsen. 
Samarbeidsavtalen ble først signert september 2013 men foreligger nå i revidert form som en prinsipiell avtale og 
en driftsavtale. Avtalen vil bli lagt ut på IKOs nettside i nærmeste fremtid.  
Instituttet har i disse dager mottatt bestilling fra Fakultetet om revisjon av studieplanen for integrert master i 
odontologi. Starten på dette arbeidet blir januar 2016. En hurtigarbeidende gruppe skal se på arealutnyttelsen av 
undervisningsrommene våre. I forlengningen av denne gruppens arbeid vil man utarbeide en revidert studieplan 
for odontologi. Vi forventer oss mye av dette arbeidet og ser frem til å starte opp. Arbeidet med revisjon av 
studieplanen i odontologi har ligget på vent lenge. 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 
 

2 nye spesialister i pedodonti 

 
Kandidatene sammen med komiteen og veileder. 
 
Seksjon for pedodonti kan med glede fortelle at Athanasia «Nancy» Bletsa og Tine Birkeland Sivertsen, fullførte 
sin spesialistutdanning i pedodonti fredag 25. september 2015. 
Vi ønsker de nye spesialistene lykke til i fremtidig virke som pedodontister. 
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                      Tine Birkeland Sivertsen               Athanasia Bletsa 
 

Kari Fuglseth blir stabsdirektør 
ved UiB 
 
Hun går fra ledelse av Organisasjonsutviklingsprosjektet (OU) til 
stilling som stabsdirektør. 
 
Onsdag 23. september ble det klart at Kari Fuglseth får en 
nyopprettet stilling som stabsdirektør ved universitetsdirektørens 
kontor. Stillingen inngår i universitetsdirektørens administrative 
ledergruppe. 
 
Les mer her. 

 
 

 
 
 

FOND OG LEGATER VED UIB 
 
UiB administrerer en rekke fond og legater som studenter og ansatte kan søke midler fra.  
 
Ansatte: 
Bergen Universitetsfond 
Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat  
I tillegg kan ansatte søke UiB om støtte til  
vitenskapelige reiser og forskningstermin (Gave fra L. Meltzers Høyskolefond) 
 
Studenter og stipendiater: 
Meltzers prosjektstipend for studenter og stipendiater 
Legater 
  
Søknadsfrist: 1. desember. 
 
 

STUDIE 
  

Studentweb har fått nytt design og grensesnitt 
 
Studentweb har nå fått nytt design og grensesnitt. Formålet er først og fremst økt brukervennlighet og mer oversikt. Om du 
har en Studentweb-konto, kan du logge på for å se det nye oppsettet. 
 
Se mer her 
 

http://www.uib.no/personer/Kari.Fuglseth
http://www.uib.no/foransatte/91834/kari-fuglseth-f%C3%A5r-ny-stilling-hos-universitetsdirekt%C3%B8ren
http://www.uib.no/ledelsen/73713/bergen-universitetsfond
http://www.uib.no/ledelsen/82664/olsens-legat
http://www.uib.no/ledelsen/82000/vitenskapelige-reiser-og-forskningstermin
http://meltzerfondet.no/
http://www.uib.no/utdanning/49306/universitetet-i-bergen-sine-studentlegat
http://www.uib.no/student/91746/studentweb-har-f%C3%A5tt-nytt-designhttp:/www.uib.no/student/91746/studentweb-har-f%C3%A5tt-nytt-design
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Halvdagsseminar om ny studieplan for 
medisin 
 
Fakultetet inviterer til seminar om ny studieplan i medisin  
onsdag 4. november kl. 08.30 - 12.00 
Stad: Stort auditorium, 3. etg. Sentralblokka, Haukeland universitetssjukehus. 
 

 

Felles drøftinger og undervisingsfaglig påfyll i arbeidet med ny studieplan. Hovedbolk med presentasjoner av 
skisser v/semesterstyreledere for 3. - 6. semester. Skissene vil på forhånd bli sendt ut til institutter og øvrige 
semesterstyrer, så seminaret vil være arena for drøftinger før programutvalgsbehandling 11. november 
Påmelding innen 26. oktober på her. 
 
Les alle nyhetsbrevene vedrørende ny studieplan i medisin her. 
 
Les mer om ny studieplan i medisin her. 
 
 

UiB sin første årlige læringskonferanse  
 
Velkommen til en dagskonferanse om hvordan vi kan forbedre undervisning og læring ved universitetet. 
 

 
 
Vi er stolte av å presentere Dr. Dee Fink som keynote speaker, en ledende ekspert innen ulike aspekt ved 
undervisning i høyere utdanning. Konferansen er for alle som er interessert i undervisning og læring i høyere 
utdanning og vi ønsker spesielt vitenskapelig ansatte velkommen. Deltakelse er gratis og inkluderer en hel dag 
med program pluss frokost og lunsj. 
 
Les mer her 
 
Påmelding her 
 
 

FORSKNING 
 

Disputas, Rigmor Siri Flatebø, onsdag 28.oktober 
 
Rigmor S. Flatebø disputerer onsdag 28.oktober 2015 for ph.d-graden ved UiB med avhandlingen: 
«Tissue reponse to titanium oral implants evaluated in a human model». 
 
Disputas Auditorium Cavum kl 11.00 28.10.2015 
 
Prøveforelesning 28.10.2015, kl. 9.15.  
Oppgitt emne: «Faktorer av betydning for prognosen ved implantatbehandling». 
Sted: Auditorium Cavum 
 
Pressemelding: http://www.uib.no/nye-doktorgrader/92454/hvordan-reagerer-bl%c3%b8tvevet-i-munnen-
p%c3%a5-implantater-av-titan 
 

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1505852
http://www.uib.no/mofa/66684/nyhetsbrev
http://www.uib.no/mofa/63484/ny-studieplan-medisinstudiet-ved-uib
http://www.uib.no/iped/91966/uib-sin-f%C3%B8rste-%C3%A5rlige-l%C3%A6ringskonferanse
https://uiblc.b.uib.no/registration/
http://www.uib.no/nye-doktorgrader/92454/hvordan-reagerer-bl%c3%b8tvevet-i-munnen-p%c3%a5-implantater-av-titan
http://www.uib.no/nye-doktorgrader/92454/hvordan-reagerer-bl%c3%b8tvevet-i-munnen-p%c3%a5-implantater-av-titan
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Kvoteordninga kan verta lagt ned 
 
Viserektor Anne Christine Johannessen er uroa over kva konsekvensar ei nedlegging av 
kvoteprogrammet kan få. 
 
Kvelden før statsbudsjettet vart lagt fram fekk UiB-leiinga vita at kvoteprogrammet for utanlandske studentar vert 
føreslege endra. Kvoteprogrammet slik ein kjenner det i dag vil verta endra, og erstatta av ei todeling: Ei satsing 
på BRIKS-landa (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, journ.anm)og i tillegg Japan gjennom det såkalla 
Utforsk-programmet og eit partnarskapprogram med samarbeid med institusjonar i eit utval utviklingsland. 
Kvoteordninga i dag omfattar studentar frå utviklingsland, land på Vest-Balkan, Aust-Europa og i Sentral-Asia, og 
har 1.100 studieplassar. 
– Pengane forsvinn ikkje, og eg meiner at det er viktig at me no er aktive slik at me framleis kan halda fram med 
våre avtalar. Men samstundes er eg uroa for konsekvensane. Kva med dei utdanningsprogramma som er bygd 
opp rundt kvotestudentar? 
Det sa viserektor Anne Christine Johannessen då ho informerte utdanningsutvalet onsdag. 
Les meir her. 
 
 

Informasjonsdag om helse SC1 i Horisont 2020. 
 
Forskningsrådet inviterer til informasjonsdag om helse i Horisont 2020 SC1; Helse, demografiske endringer og 
velvære. Nye muligheter for helseforskning i 2016-2017 for akademia, offentlig sektor og næringslivet. 
Arbeidsprogrammet (utlysningsteksten) er forhåndspublisert her. Deltakere som har ideer til bidrag i EU-
prosjekter, inviteres til å fylle ut en prosjektskisse (PDF-49.4 KB) og sende den til kran@rcn.no innen 1. november. 
Les mer her. 
 
 

Samordning av forskerutdanningen 
Forskningsadministrativ avdeling er i full gang med å samordne de administrative tjenestene knyttet til 
forskerutdanningen. 
Et av delprosjektene i organisasjonsutviklingsprosjektet skulle se på hvordan UiB bedre kan samordne de 
sentraladministrative tjenestene knyttet til forskerutdanningen. Målsettingen er at Universitetet i Bergen skal tilby 
forskerutdanning av høy kvalitet med administrative tjenester som legger til rette for en god oppfølging av 
stipendiatene gjennom hele forskerutdanningsløpet. 
Les mer her. 
 
 

NFR seminar i Oslo, klinisk forskning 24.november 
 
”Klinisk forskning – til det beste for pasienter og samfunnet”. 
Det er et økende fokus på nyttebegrepet i helseforskning. I seminaret vil begrepet «nyttig klinisk forskning» bli 
belyst fra ulike aktørers perspektiv. Noen prosjekter som programmet har finansiert vil bli presentert som et 
utgangspunkt for en diskusjon om nytte og anvendelse av klinisk forsking. Seminaret vil også belyse muligheter og 
utfordringer til å gjennomføre klinisk forskning i kommuner og sykehus. Avslutningsvis vil Forskningsrådet 
presentere sine aktiviteter og satsinger som er relevante for helseforskning. 
Påmelding innen 6. november.  
Les mer her. 
 
 

KLINIKKNYTT 
Influensavaksine 
 
IKO vil dekke influensavaksine for alle tilsette som har økter i klinikken, dvs. har pasientkontakt. Det vert ikkje 
fellesvaksinering, men kostnaden for vaksinering vert refundert - ta vare på kvitteringa som de kan levere til Randi 
Hansen 
 

http://pahoyden.no/2015/10/kvoteordninga-kan-verta-lagt-ned
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3D%22Projectoutline240615.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274507103512&ssbinary=true
mailto:kran@rcn.no
http://www.uib.no/mofa/92105/informasjonsdag-om-helse-sc1-i-horisont-2020http:/www.uib.no/mofa/92105/informasjonsdag-om-helse-sc1-i-horisont-2020
http://www.uib.no/ouprosjekt/91469/samordning-av-forskerutdanningen
http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/KLINISK_FORSKNING__til_det_beste_for_pasienter_og_samfunnet/1254012640996?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk
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PERSONAL 
 

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere 
 
Hva er Servicesenteret 
Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) er et sted der Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og 
Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god 
veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. Vi har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Kirkenes. 
Les mer her. 
 
 

HMS 
  

IKO sine HMS-sider 
 
Vi anbefaler å lese IKO sine HMS sider med HMS-utvalg, Strålevern og Smittevern – inneholdende Hygieneplan 
for Institutt for klinisk odontologi og Retningslinjer for smittevern ved de odontologiske læresteder i Norge. 
 

VELFERD 
 

JULEFEST 2015 
  
Det er igjen tid for julefest ved IKO! 
I år som i fjor vil det bli servert julemat i rikelige 
mengder, to bonger pr pers, velkomst og, ikke minst, 
underholdning av ypperste sort. 
Vi ber om at påmeldingsfristen overholdes. 
 
Dato: 27.11.15 
Tid: 19:00 
Pris: Kr. 250,- 
 
Påmelding innen 31.10.15. Påmelding er betaling til 
Lillian eller Mariann. 
  
Med vennlig hilsen  
Festkomiteen 
 
Noen glimt fra julefesten 2014: 
 

 

 

 
 

 

CHRISTMASPARTY 2015 
  
We would like to invite you to this year’s Christmas party at 
IKO! As last year we will serve traditional Norwegian 
Christmas food, there will be two optional drinks per 
person and, of course, great entertainment! 
 
Date: 27.11.15 
Start: 19:00 
Cc: NOK. 250,- 
 
Due: 31.10.15 
Registration by payment to Lillian or Mariann. 
 
Best regards,  
The Party committee 
 
 
From the Christmas party last year: 
 

 

 

http://www.arbeidstilsynet.no/
https://www.politi.no/
http://www.skatteetaten.no/no/taxnorway/
http://www.udi.no/
http://www.sua.no/
http://www.uib.no/odontologi/89784/helse-milj%c3%b8-og-sikkerhet-hms-ved-iko
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Kick off 2015 
 
25.september 2015 ble det for andre året på rad arrangert høst-Kick off for alle ansatte. I år som i fjor var det et 
rebusløp rundt i byen. Og i år som i fjor var dette et kjempearrangement som var stelt i stand av en engasjert og 
velfungerende arrangementskomite. Det artige med begge års rebusløp er at man kommer på lag med mennesker 
man knapt nok ser i det daglige, noe som fører til økt samhold på tvers av alle etasjer og yrkesgrupper! All honnør 
til de som har gjort i stand et så artig arrangement. Dette arrangementet får ingen økonomisk støtte. Likevel klarer 
den fantastiske komiteen å få til et fantastisk flott opplegg. 
 
Her er noen glimt fra årets Kick off 

     
 
 

Ny søknadsperiode for 
hyttene på Ustaoset 
vinteren 2016 
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen,  
Ottesheimen og Butten på Ustaoset for perioden 
3.januar 2016 – 17.mars 2016. Tidligere har det vært 
egne trekninger for hver hytte, dette er nå endret til en 
felles trekning for alle hyttene. Ved søknad om hytte 
må man prioritere både ønsket hytte og ønsket 
periode. Prisene for leie av hytte justeres per 1.januar 
2016. Avbestillingsfrist for tildelt hytte er endret til 30 
dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for 
avbestilling. 
  
Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem 
(https://skjema.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn 
med sitt UiB brukernavn og passord. Ved første gangs 
søknad om hytte må man legge inn noe informasjon 
f.eks. fakturaadresse.  
Alle søknader må registreres i det elektroniske 
hyttesystemet for å komme med i trekningen. 
  
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes 
også på Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» -
«Velferd»- «Velferdshytter til utleie». Logg inn med ditt 
UiB brukernavn og passord fra en UiB-maskin eller via 
VPN-løsning.  
Søknadsfristen er 2.november, trekningen foretas 
3.november 2015. 
  

    
Butten                      Ottesheimen 

New application period for the 
cottages at Ustaoset – winter 
2016 
  
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and 
Butten at Ustaoset for the period from 3 January 2016 until 
17 March 2016. 
Please use the UiB electronic cabin system by 
logging in with your registered username and password 
(https://skjema.app.uib.no/hytter). Upon initial application 
you must enter some information for example invoice 
address. 
 
All applications must be registered in the electronic cabin 
system to be included in the draw. 
  
Application forms and information can also be found  at the 
Employee Pages under "Employment conditions" - 
"Welfare" -  "Cabin hire (NO)" -  logging  in  with your 
registered UiB username and password from an UoB-
computer or by using the VPN-logon. 
The application deadline is 2 November; drawing will be 
done 3 November 2015. 
  
 
 
 
 
 
 
 

   
Uheimen                         Tingviken 

 

https://skjema.app.uib.no/hytter
https://it.uib.no/Vpn#Bruksanvisninger_for_VPN-oppkobling
https://skjema.app.uib.no/hytter
https://it.uib.no/Vpn#Bruksanvisninger_for_VPN-oppkobling
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DRIFT 
 

Ulovlig avlyttingsutstyr på pc, mac og linux 
 
Bergens Tidende meldte 2. oktober 2015 at det er funnet avlyttingsutstyr på pc-er ved Norges Handelshøyskole 
(NHH). I den forbindelse ønsker vi å informere om denne typen avlytting og hvilke tiltak, vi som organisasjon, kan 
iverksette. 
 
Hva er saken? 
Brukernavn og tilhørende passord er det som utgjør din elektroniske identitet. Dette gjelder i nettbank, når du 
logger deg på IT-utstyr her på UiB, på flyselskapet ditt mv. Hvis en annen part får tak i ditt brukernavn og 
tilhørende passord, så kan de overta din identitet, logge seg på IT-systemer som deg - kort sagt misbruke din 
identitet på mange finurlige måter. 
 
Se mer inkludert illustrasjoner her. 
 
 

UiB justerer rutinene for 
avslutning av 
brukerkontoer til IT-
systemene. 
 
Reglementet for brukerkonti er i ferd med å bli 
revidert, og endringen innføres nå for å sikre at vi 
etterlever gjeldende krav til personvern og 
datasikkerhet. 
 
Endringene kommer etter at Datatilsynet har påpekt 
at UiB til nå har lagret brukerdata for lenge etter at 
ansettelses- og studieforhold er avsluttet. 
 
For studenter vil brukerkontoen nå bli stengt to 
måneder etter at studieretten utløper (når man er 
ferdig med studiet eller har sluttet å 
semesterregistrere seg). 
 
Kontoen på Microsoft Office 365 stenges 30 dager 
etter at UiB-kontoen er stengt. 
 
Studenter som trenger å forlenge bruken av kontoen, 
kan henvende seg til Studieadministrativ avdeling og 
be om at kontoen holdes åpen i seks måneder etter 
at studieretten er utløpt. 
 
For ansatte blir det mindre endringer. Kontoen blir 
stengt når ansettelsen slutter, men lokal godkjenner 
kan holde kontoen åpen (forlenge for inntil seks 
måneder om gangen) dersom den ansatte ber om 
det. 
 
Seks måneder etter at brukerkontoer blir stengt, 
slettes de dataene som er lagret. 
 

 UoB is adjusting our 
procedures for closing IT user 
accounts.  
 
The regulations for the user accounts are being revised. 
The change is implemented now to ensure compliance 
with current legislative demands for privacy and data 
security. 
 
The changes are made after The Norwegian Data 
Protection Authority ("Datatilsynet") pointed out that UiB 
has been storing user data too long after termination of the 
users' employment or studies. 
 
Students' user accounts will now be closed two months 
after their last semester. 
 
The Microsoft Office 365 account will be closed 30 days 
after the UiB account. 
 
Students, who need to use their account for a longer time, 
may contact the Division of Student Affairs to apply for a 
prolongation of six months from the end of their last term. 
 
For employees, the changes will be small. The user 
account will be closed on termination of the employment, 
but the local account administrator may prolong the 
account (for up to six months at a time) if the employee 
asks for prolongation. 
 
Stored data will be deleted six months after the account is 
closed. 
 

http://www.uib.no/it/92108/ulovlig-avlyttingsutstyr-p%C3%A5-pc-mac-og-linux
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SVART/HVITT UTSKRIFT 
 
Forskjellige programmer i forskjellige systemer (Windows, Mac og Linux) behandler utskriftsvalgene forskjellig. 
Dessverre får du ikke alltid det utskriftsoppsettet du tror du har bestilt. Dette gjelder spesielt valgene for farge, 
gråtoner og svart/hvitt. Gråtoner blir ofte produsert med fargeblekk, derfor blir belastningen «fargepris». Den 
sikreste metoden for å velge svart-/hvitt-utskrift er å velge det i selve skriveroppsettet og ikke inne i programmene. 
En bruksanvisning/veiledning for å innstille svart/hvit som standard finner du her. 
Studenter som er blitt feilbelastet kan opprette sak med informasjon om dato og klokkeslett på https://bs.uib.no/  
 
 

KURS 
 

Norwegian Language Courses 
 
The Norwegian language courses at UiB are courses in Norwegian language and culture that are offered to 
international students, exchange students, employees at the University of Bergen and their spouses, as well as 
immigrants and refugees. The Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies offer courses in Norwegian 
language and culture, of different levels and intensities. The teaching language is Norwegian Bokmål. 
Application deadline is 1st November 
Read more here. 
 
 

Kurstilbud fra Visma 
 
Kurs i Office med 50 % rabatt 
-Excel, Outlook, PowerPoint, Project Grunnkurs, Share Point 
 
Grafiske kurs med 25 % rabatt 
Photoshop for digital bruk, Lær Adobe InDesigm 
 
Alle kursdager varer fra kl.09.00 til 15.00 hvis ikke annen tid er oppgitt. 
Kursene inkluderer lunsj og dokumentasjon til kurs i Office. 
 
Les meir om Visma-kurs her. 
 
 

Håndtering av vold og trusler 
 
UiB tilbyr innføringskurs for ledere. 
UiB har stor bevissthet om risiko for vold og trusler. Universitetets ledere har ansvar for at arbeidsmiljøet i 
virksomheten er fullt forsvarlig og at "Retningslinjer for håndtering av vold og trusler" følges opp. 
Målgruppe: 

 Linjeledere på alle nivå, samt universitetets hovedverneombud 
Mål: 

 Økt forståelse for hva som påvirker vår trygghet. 
 Kunnskap om hvordan vold og trusler kan forebygges. 
 Være bedre i stand til å håndtere potensielle volds- og trusselsituasjoner. 
 Hvordan dempe potensielle skadevirkninger og lære av våre erfaringer. 

Kursledere: Bjørn Petter Hanssen, RESIMA og Geir Olsen, RVTS-Vest 
 
Les mer her. 
 
 

 
 
 

https://it.uib.no/Ricoh_Oppsett_Tosidig_SortHvitt
https://bs.uib.no/
http://www.uib.no/en/lle/30674/norwegian-language-courses
http://www.visma.no/kurs/
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/91227/h%C3%A5ndtering-av-vold-og-trusler?utm_source=IGS+News&utm_campaign=7dae71beba-Newsletter_September&utm_medium=email&utm_term=0_ba9c0c44f3-7dae71beba-22354561&mc_cid=7dae71beba&mc_eid=f3269c0406
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/91227/h%C3%A5ndtering-av-vold-og-trusler?utm_source=IGS+News&utm_campaign=7dae71beba-Newsletter_September&utm_medium=email&utm_term=0_ba9c0c44f3-7dae71beba-22354561&mc_cid=7dae71beba&mc_eid=f3269c0406
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/91227/h%C3%A5ndtering-av-vold-og-trusler?utm_source=IGS+News&utm_campaign=7dae71beba-Newsletter_September&utm_medium=email&utm_term=0_ba9c0c44f3-7dae71beba-22354561&mc_cid=7dae71beba&mc_eid=f3269c0406
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MØTEPLAN FRAMOVER 

 
Høsten 2015 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 25. november Onsdag 28. oktober 

Onsdag 18. november 
Onsdag 16. desember  
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
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