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Regler for fakultetsorganene http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-forstyringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene

Fakultetsstyresak MOF 59/17 Prøveordning med prodekaner – tittelendring fra
visedekan til prodekan
http://ekstern.filer.uib.no/mofa/fakultetsstyret/2017/Styresaker/Fakultetsstyrem%C3%B8te%2010.05.2017%20%20til%20web.pdf

Saken gjelder
I denne saken ber fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet om at
universitetsstyret gir dispensasjon fra Regler for fakultetsorganene og godkjenner en
prøveordning hvor visedekanene ved fakultetet gis tittelen prodekan.
Bakgrunn
Det medisinsk-odontologiske fakultet har i brev datert 11.5.2017, søkt om å få godkjent en
prøveordning hvor fakultetet også får benytte prodekantittel for visedekanene. Fakultet har i
dag én prodekan og tre visedekaner; to for utdanning og én for forskerutdanning
Fakultetet begrunner søknaden ved å vise til at de medisinske og helsevitenskapelige
fakultetene ved NTNU, UIO og UIT alle har tre eller fire prodekaner og at Det matematisknaturligvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet ved UiB begge har
prøveordninger hvor visedekanene her gitt tittelen prodekan.
Universitetsdirektørens kommentar
Det følger av «Regler for fakultetsorganene» fra 2009 § 1 at fakultetet skal ha prodekan og
kan ha inntil to visedekaner, utpekt av dekanen. Det følger videre av § 6B at prodekan er
stedfortreder for dekanen i og utenfor fakultetsstyrets møter. Det medisinsk-odontologiske
fakultet har ansatt dekan, én prodekan utpekt av dekan, godkjent av fakultetsstyret og en
visedekan. Ordningen med flere prodekaner er ikke i samsvar med de gjeldende reglene og
krever i utgangspunktet endringer i reglementene.
Universitetsstyret innvilget i sak 88/13 en søknad fra Det matematisk- naturvitenskapelige
fakultet om å gi de to visedekanene tittel prodekan som en prøveordning og i styresak 17/15
godkjente styret en ordning ved Det humanistiske fakultet med hvor visedekan for utdanning
og internasjonalisering fikk tittelen prodekan.
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Etter en samlet vurdering foreslås det at Det medisinsk-odontologiske fakultet gis anledning
til å gi visedekanene tittelen prodekan som en prøveordning for perioden 1.8.2017 –
31.7.2021. Det forutsettes at prodekanen som utpekes av dekanen som stedfortreder,
godkjennes av fakultetsstyret, og at de andre prodekanene er prodekaner med spesielle
funksjoner.
I forbindelse tidligere behandling av tilsvarende saker er det tatt til orde for å gjennomgå
Regler for fakultetsorganene fra 2009 for å vurdere spørsmålet om antall prodekaner.
Universitetsdirektøren ser at det nå er et behov for å foreta en slik revisjon og vil ta initiativ til
oppstart av dette.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner en prøveordning hvor visedekanene ved Det medisinskodontologiske fakultet gis tittelen prodekan.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør
18.05.2017/Arne R. Ramslien
Vedlegg:
1. Søknad av 11.05.2017 fra Det medisinsk- odontologiske fakultet – Prøveordning med
prodekaner
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Prøveordning med prodekaner
Det vises til Regler for fakultetsorganene hvor det er fastsatt at fakultetet skal ha dekan og
prodekan. I tillegg kan dekanen utpeke inntil to visedekaner.
Dekanen har nå fremmet en sak for fakultetsstyret om å få tilslutning til endring av tittel på
visedekaner til prodekaner.
Bruk av prodekan som tittel i stedet for visedekan er gjennomført ved flere universiteter. Det
medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har tre prodekaner,
Fakultet for medisin og helse ved NTNU har fire prodekaner og Det helsevitenskapelige
fakultet ved Universitetet i Tromsø har fire prodekaner. Tilsvarende tittelendring er også
gjennomført ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet
ved UiB.
Saken ble behandlet i fakultetsstyret 10.5.2017, sak 59/17, der styret gjorde følgende vedtak:
1. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til forslaget om å arbeide for at fakultetet får benytte
prodekantittel også for visedekaner.
2. En av prodekanene utpekes av dekan, etter godkjenning av fakultetsstyret, som
stedfortreder for dekan i og utenfor fakultetsstyrets møter.
Vi ber om å få om å få godkjent en prøveordning med endring av tittel på visedekaner til
prodekaner.

Vennlig hilsen
Nina Langeland
dekan

Inger Hjeldnes Senneseth
fakultetsdirektør

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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