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Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Melding av saker til eventuelt. 

Infosaker 
Rekruttering og kommunikasjon ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Ingebjørg og Ingrid fra MO presenterer hvordan de jobber med rekruttering og kommunikasjon.  
 

Tiltaksplan for norsk rekruttering 2016-18 
Undervisningsutvalget har vedtatt en ny tiltaksplan for rekruttering. Vi går gjennom denne, og ser 
spesielt på hva det innebærer for fakultetene og Redaksjonsrådet.  
 

Internasjonal rekruttering 
Søknadsfristen for internasjonal master har gått ut, og vi går kjapt gjennom foreløpige resultat. 
 

Lokale rekrutteringstiltak 
Vi tar en runde rundt bordet og gjennomgår hvilke lokale rekrutteringstiltak fakultet og institutt har 
planer om å gjennomføre i vinter.  
 

Sluttrapport skoleprosjektet 
Skoleprosjektet på SA skal avsluttes, og det vil bli lagt frem en sluttrapport fra UU. Vi går igjennom 
høydepunktene i denne rapporten.  
 

Videre arbeid med rekrutteringstekster 
Tekstene er nå returnert fra SA. Nå skal tekstene legges i FS, og være ferdig publisert før jul. 14. 
desember arrangerer vi arbeidsstue der fakultet/institutt kan få teknisk veiledning i 
publiseringsarbeidet.  
 

Drøftingssaker 
11/16 Evaluering av informasjonen til nye studenter 

Utsatt fra forrige møte: Vi går igjennom informasjonen til nye studenter i brev, brosjyre og på 
nett. Det er fint om alle gjør interne undersøkelser i forkant av møtet. Resultatene fra 
spørreundersøkelsen til nye studenter skal være distribuert til fakultetene gjennom ephorte. 
SA presenterer noen hovedfunn i møtet.  

 

13/16 Navn faner 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet presenterer forslag til navn på fanene på 
studieprogramsidene. Redaksjonsrådet drøfter forslaget.  
 
Forslaget vil bli ettersendt. 

 

14/16 Rekkefølge faner 
Rekkefølgen på fanene per i dag er  

1. Introduksjon/Introduction 

http://www.uib.no/sa/102106/uu-m%C3%B8te-9-november-2016


2. Kva kan eg bli/Professional Prospects  

3. Oppbygging/Structure 

4. Læringsutbyte/Learning Outcomes 

5. Utveksling/Study Period Abroad 

6. Opptak/Admission 

Vi drøfter om dette er en hensiktsmessig oppstilling, eller om vi må gjøre justeringer. 
 
 

Eventuelt 


