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Liite tulossopimukseen

Arktinen keskus

Rehtorin avaus
- uudistetun strategian painoalat (liite1)

Yksikön johtajan katsaus (liite 2) ja siihen pohjautuva keskustelu
Onnistumiset
- tutkijakoulu, 6 uutta opiskelijaa, joista 3 tiedekuntien jatko-opiskelijoita, yhteensä 40
opiskelijaa
- 12 kansallisuutta
- uusia EU-rahoitteisia hankkeita
- uusia merkittäviä julkaisuja (29 kansainvälistä referee- julkaisua)
- toimenpiteet EU:n informaatiokeskuksen saamiseksi Arktiseen keskukseen
Huolia
- OPM:n erillisrahoituksen putoaminen
- Säästöt: – henkilöstön pitäminen töissä AKssa
- budjettirahoituksen ja täydentävän rahoituksen välinen suhde
Toiveita
- ulkopuolisen rahoituksen haun tukeminen
- yhteistyön lisääminen tiedekuntiin
- Florian Stamlerin tehtävän jatkuminen
- hallintohenkilökunnan lisäys
Tutkimus
Bruce: ks. liite, kohta 10.1.
Monica: ks. liite, kohta 10.2. poliittinen saamelaisuus ---- yo:n strategia!
- yhteistyöhankkeita ytk:n kanssa, CIMOn rahoituksella kv.tutkijoita
AK:n ja UAn välinen kytkentä: yhteistyötä opetuksessa
Lappean ja AK:n välinen suhde: vaatii jatkuvaa keskustelua
PYVI: liite, kohta 10.3
- yhteistyötä tiedekuntaan kehitetty määrätietoisesti, myös kv. julkaisutoiminnassa
- sihteeriavun puute ongelmana
- saamenoikeus (yhteistyössä otk:n kanssa)

-

EU:n puiteohjelmahankkeet haussa

Tiedeviestintä : liite, kohta 10.4.
EU:n informaatiokeskus: Roi/ Bryssell
AK:n Kirjasto/ Lapin korkeakoulukirjasto
Tiedekeskus, liite, kohta 10.5.
Keskustelussa: kirjasto osana Lapin korkeakoulukonsernin kirjastoa?
- tärkeää ymmärtää AK:n kirjaston erityisyys
- AK:n kirjastolla ei henkilöä kirjaston johtoryhmässä
- Lapin yliopistossa kolme erityiskirjastoa (taidekirjasto, matkailukirjasto,
arktinen kirjasto)
- Finn@lib -> kirjastotoiminnan, tietopalvelun ja muun digitaalisen toiminnan
väliset rajat madaltuvat
- pidemmän tähtäimen tavoite: konsernista EU:n arktinen yliopisto: Arctic
University Consortium?
Henkilöstörakenne
Tutkimusprofessorien vakinaistaminen
- kansainvälinen arviointi tehty kolmen tutkimusprofessorin osalta kaksi kertaa
kolmen viime vuoden aikana, tarvitaanko uutta kansainvälistä arviointia?
Arviointityö vaatii työpanoksen, joka pois tutkimuksesta.
- rehtori käy läpi vanhat lausunnot ja ratkaisee, tarvitaanko erillistä arviointia
Stammlerin erikoistutkijan tehtävän rahoituksesta 2012- 2013 keskustellaan syksyn
neuvotteluissa
Tiedekeskusnäyttely-yksikön henkilökunnasta järjestetään erillinen keskustelu
Ulkoalueen tilanne selvitetään vuoden 2010 aikana
Erikoistutkijan ottaa vastaan Ramkin yliopettajan viran 100%, ottaa tehtävästä 50%
virkavapaan. Vastaavasti yliopisto tekee hänen kanssaan 50%:n työsopimuksen
erikoistutkijan tehtävään. Tehtävän rahoitus hoidetaan yliopiston osalta
pääsääntöisesti täydentävällä rahoituksella.

