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अर्थ र प्रशासनका उपकुलपति (VCFA) छनोट गनथका लातग संकाय, कर्थचारी र तिद्यार्ी प्रतितनति सतमर्तलि १७
सदस्यीयको खोज िर्ा जााँच सतर्ति गठन गररएको छ ।
"अर्थ र प्रशासनका उपकुलपतिले आिश्यक कायथक्रर्हरू र सेिाहरूको श्रेणीको तनरीक्षण गनुथहुन्छ र यो कायथपद भनथको लातग
सही व्यति खोज्नु दैतनक कायथहरू सार्ै UW–Madison को दीर्थकालीन सफलिाको लातग र्हत्त्िपणू थ छ," कुलपति
Rebecca Blank भन्नुहुन्छ ।
Kris Olds, भगू ोल तिभागका प्राध्यापक यस सतर्तिको अध्यक्ष हुनुहुनेछ ।

"र् क्यामपसलाई अगाति बढाउन सबैभन्दा योग्य व्यतिहरू पतहचान गनथ व्यापक खोजी प्रतक्रयाको लातग ित्पर छु," Olds
भन्दछन् ।
अतर्ल्लो VCFA UW–Madison र्े २०२१ र्ा छोिेर बातल्टर्ोरको Johns Hopkins University र्ा यस्िै कायथपदर्ा
गएका तर्ए । पररसर योजना र व्यिस्र्ापनका अन्िररर् संयि
ु उपकुलपति भइसके का Rob Cramer ले अन्िररर् VCFA को
रूपर्ा सेिा गरररहेका छन् ।
VCFA तिश्वतिद्यालयर्ा सञ्चालनको प्रर्ख
ु अतिकारी हो । तजमर्ेिारीहरूर्ा तिश्वतिद्यालयको $ ३.४ तबतलयनको िातषथक

बजेट र अर्थ, र्ानि संसािन, पररसर योजना र व्यिस्र्ापन, जोतखर् व्यिस्र्ापन र आन्िररक तनयन्रणहरू, सहायक
सञ्चालनहरू (तिद्यार्ी आिास र भोजन सतहि), क्यामपस पतु लस र सरु क्षा सञ्चालनहरू, हाम्रो Division 1 खेलकुद
सगं ठनको आतर्थक तनरीक्षण र अन्य साना यतु नटहरू सर्ािेश छन् ।
VCFA ले कुलपतिसाँग तर्लेर तिश्वतिद्यालयलाई प्रभािकारी रूपर्ा तशक्षा, अनस
ु न्िान, र आउटररचका र्ख्ु य उद्देश्यहरूलाई

सर्र्थन गने पररचालन नीतिहरू, बजेट रणनीतिहरू र राजस्ि िृति अिसरहरू तिकास गनथ र कायाथन्ियन गनथ कार् गदथछन् ।
र्प रूपर्ा, VCFA ले प्रोभोस्ट र अन्य उपकुलपतिहरू, िीनहरू, र क्यामपस नेित्ृ िसाँग तिश्व-स्िरीय तिश्वतिद्यालय सञ्चालन
गनथ आिश्यक श्रोिहरू, सेिाहरू र सतु ििाहरू प्रदान गनथ र UW प्रणाली र UW गतितितिहरू हेरतिचार गने राज्य तनरीक्षण
एजेन्सीहरूसाँग कार् गदथछन् ।
Olds सतहि खोज सतर्तिका सदस्यहरूर्ा सर्ािेश छन्:
•

Adam Barnes, संयि
ु खेलकुदका तनदेशक र प्रर्ख
ु आतर्थक अतिकारी, Wisconsin Athletics

•

Hope Broadus, सय
ु िीन र र्ानि संसािन अतिकारी, School of Medicine and Public Health
ं ि

•

Chris Bruhn, पररसरका सय
ु िीन, College of Letters and Science
ं ि

•

Natalie Feggestad, अर्थ र प्रशासनका संयि
ु िीन, School of Human Ecology

•

Tammy Herbst-Koel, तिभाग प्रशासक, Department of Economics, College of Letters and
Science

•

Nick Hillman, प्राध्यापक, Educational Leadership and Policy Analysis, School of Education

•

Kevin M. Jacobson, Associated Students of Madison तिद्यार्ी प्रतितनति

•

Sadat Khan, पररसर योजना र सञ्चालनका िररष्ठ संयि
ु तनदेशक, RecWell

•

Louis Macias, भिी, तितिििा, र सर्ािेशीकरणका कायथकारी तनदेशक, UW Police Department

•

Susie Maloney, आतर्थक जानकारी व्यिस्र्ापनका तनदेशक, Division of Business Services

•

Ruben Mota, Americans with Disabilities Act का सय
ं ोजक, Office of Compliance

•

Sarah Oleksy, आिास जीिनका तनदेशक, University Housing

•

Aaron Olver, प्रबन्िका तनदेशक, University Research Park

•

Eric Sandgren, प्राध्यापक, Department of Pathobiological Sciences, School of Veterinary
Medicine, University Committee अध्यक्ष

•

Todd Shechter, प्रर्ख
ु प्रतिति अतिकारी, Division of Information Technology

•

Adam Whitehorse, संयि
ु िीन र प्रर्ख
ु आतर्थक अतिकारी, College of Engineering

सतर्तिको पतहलो बैठक यही र्तहनाको अन्त्यर्ा हुनेछ । यस खोज र कायथपद तििरण बारे र्प जानकारी
https://provost.wisc.edu/academic-leadership-searches/ िेबसाईटर्ा रातखनेछ ।

