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Bakgrunn 
Våren 2018 ble det i instituttledergruppen gjort en risikovurdering av hvilke strategiske saker 
som ble ansett å ha høy betydning for fakultetet.  Målet med denne risikovurderingen var å 
avdekke hvilke saker som kreves særskilt fokus fra ledergruppen og fakultetsstyret, og å 
bidra til bedre kontroll av de viktigste aktivitetene ved fakultetet.  
 
Innen studiefeltet ble studentrekruttering trukket frem som særskilt viktig. Studentrekruttering 
er et utfordrende felt å ha kontroll på, spesielt med tanke på kompleksiteten. Man kan ha god 
kontroll på ulike prosesser og tiltak, men det er likevel vanskelig å si om vi får de beste 
søkerne knyttet til oss. Dette skyldes at det er svært vanskelig å måle effekt av enkelttiltak 
innen rekruttering. Samtidig er vi i en konkurransesituasjon, der man nasjonalt kjemper om 
en relativt liten andel elever (totalt 6 650 i skoleåret 2017-18) som tar R2, matematikkravet 
som ble innført i 2018.  
 
 
Hva blir gjort innen studentrekruttering på de ulike nivåene  
Det har i mange år blitt jobbet målrettet med rekruttering på ulike nivåer i organisasjonen, og 
de ulike nivåene har ulike roller og funksjoner i rekrutteringsarbeidet. De beste 
ambassadørene våre er våre nåværende og tidligere studenter, derfor er arbeidet med et 
godt studie og læringsmiljø essensielt for å rekruttere flere studenter i årene fremover.  
 
Sentralt nivå har ansvaret for den overordnede profileringen av Universitetet i Bergen og 
administrerer fellesarrangement som åpen dag, og det å sende studentambassadører ut på 
skoleturné. Videre styrer SA sentrale kampanjer i sosiale medier og velger ut områder for 
betalte googlesøk og annonsering tilpasset fagområdet man har søkt etter.   
 
Fakultetet koordinerer arbeidet mellom sentralt nivå og fagmiljøene. I tillegg har fakultetet 
ansvar for oppdatering/utvikling av felles nettsider, karrieresider og vitnesbyrd. Fakultetets 
kommunikasjonsrådgivere har sammen med fagmiljøene utviklet rekrutteringsfilmer, og 
profilerer fakultetets forskning og utdanning gjennom fakultetets nettsider og på facebook. 
 
Instituttene arbeider med programsider for de ulike studieprogrammene. Her har det blitt gjort 
en stor innsats i 2018 både på innhold og oppbygning, og alle programsider skal være 
«fornyet» innen midten av februar. I tillegg gjør instituttene et kontinuerlig rekrutteringsarbeid 
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gjennom studieveileder e-post, henvendelser på telefon og facebook etc. Fagmiljøene er 
også ansvarlige for å utvikle det faglige innholdet til Åpen dag. 
 
Andre tiltak som har vært gjort i 2018/19  
Studentrekruttering har vært svært viktig for fakultetet i 2018/19. Våren 2019 ble det 
gjennomført en ny risikovurdering (ROS-analyse) av studentrekruttering, der både fakultet og 
institutt var representert. Resultatene av dette arbeidet har vært diskutert både med 
administrasjonssjefene og instituttlederne, og vil danne grunnlag for videre arbeid med 
studentrekruttering. I budsjettene i 2018 og 2019 har fakultetet økt avsetningen til 
rekrutteringsarbeidet. Blant annet brukes det nå midler til kampanjer på sosiale medier og til 
å lønne studentmedarbeidere til å innhente karriereintervjuer med tidligere studenter.  
 
Det arbeides også med å utvikle nye karrieresider for studenter som kan lenkes opp til 
studieprogrammene. Noen studenter vet hva de vil bli, men lurer på hvilken utdannelse de 
trenger for å komme dit. Andre vet hva de er interessert i og hva de vil studere, men vet ikke 
helt hvilken jobb de kan få med denne utdannelse. Disse sidene skal kunne svare begge 
disse gruppene, og vise eksempler på gode karrieremuligheter.  
 
Innføringen av R2 kravet gjorde at vi i 2018 fikk færre kvalifiserte søkere. Vi kan vente en 
videre nedgang i 2019 når dette kravet også gjelder for biologi. Vi vurderer kontinuerlig 
effekten av R2 kravet, og eventuelle tiltak for å få opp andelen kvalifiserte søkere. Høsten 
2018 sendte vi ut et informasjonsskriv til alle videregående skoler i Hordaland og våre 
omkringliggende fylker. Vi fikk også komme på en rådgiversamling for å orientere om R2 
kravet. Vi prøver også å få inn innlegg i aviser i vestlandsregionen. 
 
 
Planer fremover i rekrutteringsarbeidet 
Programsidene og andre nettsider bør kontinuerlig videreutvikles. Dette er det klare rådet fra 
kommunikasjonsrådgiverne ved studieadministrativ avdeling. Overvåking av datatrafikk viser 
at det stort sett er disse sidene potensielle søkere benytter når de skal gjøre sine studievalg. 
Disse sidene kan videreutvikles med flere vitnesbyrd, studentintervjuer, synliggjøring av 
arbeidslivsrelevans og synliggjøring av det gode studiemiljøet vi faktisk har. Våren 2019 vil vi 
få en ny medarbeider i studieseksjonen på fakultetet. Denne medarbeideren vil få et særskilt 
ansvar for studentrekruttering og videreutvikling av nettsidene våre. 
 
Vi må utnytte studentmassen, kontaktnettet vårt og eksisterende samarbeid bedre. Her har vi 
bl.a. et potensiale gjennom skolelaben og det store kontaktnettet de har med realfagslærere. 
Vi bør også utnytte studentmassen bedre i rekrutteringsarbeidet. Vårt fakultet scorer svært 
høyt på studiemiljø i studiebarometeret. Dette må fremgå tydeligere på programsidene. 
Videre har fakultetet mange aktive studentorganisasjoner og fagutvalg som gjør en svært 
god innsats for studiemiljøet. Disse er gode ambassadører for utdanningstilbudet vårt, og 
dette kan vi med fordel synliggjøre bedre.  
 
Vi må arbeide langsiktig men målrettet med omdømmebygging. Dette gjelder alle ansatte, 
ikke bare for de som jobber med kommunikasjon og formidling. Vi må formidle at forskningen 
og utdanningen vår er spennende, og koble på programinformasjon på alle relevante 
nyhetsoppslag. Vi må formidle hvorfor den kompetansen studentene får hos oss er relevant, 
og vi må sørge for at utdanningen er aktuell, oppdatert og relevant.  
 
I følge spørreundersøkelser som årlig sendes ut ved semesterstart, er den største 
enkeltfaktoren som de nye studentene oppgir som årsaken til at de valgte MN-UiB 
anbefalinger fra familie og venner. Alumner og nåværende studenter er derfor en særdeles 
viktig rekrutteringskilde. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre en god rekruttering er 
dermed å videreføre det gode arbeidet med reduksjon av frafall og økt gjennomføring og 
trivsel.  
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Vedtak 
 
Fakultetsstyret tar saken om studentrekruttering til orientering. 
 
29.01.2019/INC 
 
Helge K. Dahle 
dekan 


