
 
 

Universitetet i Bergen, 

Studieadministrativ avdeling 

     Bergen, 3. juni 2016 

INNKALLING TIL MØTE I REDAKSJONSRÅDET FOR STUDIEINFORMASJON 

Fredag 10. juni 2016 kl. 10.00 – 11.30 

Sted:  Langesgate 1, 2. etg 

 

 

SAKSLISTE 

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

01/16 Skoleprosjektet høsten 2016 

Utdanningsutvalget har vedtatt å forlenge Skoleprosjektet ut 2016. Stikkord er rådgivning, 

karriere, ungdomsskole, koordinering og omdømme.  SA presenterer planene for høsten.  

Vedlagt ligger også saken som i mai ble tatt opp i Utdanningsutvalget.  

02/16 Handlingsplan rekruttering 

I løpet av høsten skal vi legge frem en ny handlingsplan for rekruttering. Under arbeidet med 

denne planen ønsker SA å samle redaksjonsrådet til et møte der vi sammen jobber med 

innholdet. SA foreslår at dette møtet finner sted i august, og vi ber om tilbakemelding på at 

et slikt møte er ønskelig.  

03/16 Frokostmøter studieveiledere 

SA ønsker å se på muligheten for å jevnlig møte studieveiledere, og andre som jobber med 

studieinformasjon og rekruttering på fakultets- og instituttnivå. Vi ser for oss ulike tema vi 

kan ta opp og at redaksjonsrådet vil være involvert i utarbeidelsen av tema og program for 

møtene.  

Ideen dukket i sin tid opp i forarbeidet med studiekatalogen for 2017/18. Det er behov for 

store endringer i studieprogramtekstene. Disse tekstene skrives i realiteten av hundrevis av 

UiB-ansatte, og samkjøringen språklig og innholdsmessig kan være vanskelig å få til. Ved å 

møte mange av tekstforfatterne samlet kan vi kanskje oppnå større språklig enhet, og større 

motivasjon for arbeidet. På den andre siden vil også vi på SA i større grad få innsikt i hvor 

skoen trykker for de som skriver tekstene.  

Vi ser også for oss andre tema som kan være aktuelle. Studieveiledere snakker ofte med 

potensielle studenter. Kanskje vi i et frokostmøte kunne hatt fokus på rådgiverrollen og 

karriereveiledningskompetanse? I tillegg ser vi for oss at det med økt satsning på 

internasjonalisering, kan være nyttig med erfaringsutveksling på hvordan vi forholder oss til 

internasjonale studenter.  

På møtet ber vi om tilbakemelding på om slike frokostmøter er en god ide, og på eventuelle 

andre tema som kan være aktuelle.  



04/16 Organiske treff i Google 

I løpet av året er det vel to millioner brukere på nettsiden til UiB. 60 prosent av denne 

trafikken kommer via organisk søk i google. Hvordan blir våre studieprogram rangert og hva 

kan vi gjøre for at rangeringen i google skal bli bedre? Vi presenterer tips, triks og noen 

eksempel på gode nettsider. 

05/16 Sortering- og søkefunksjon på infosider 

SA har meldt inn behov for å få utviklet sorterings- og søkefunksjon på vanlige infosider. For 

eksempel skal vi i forbindelse med mottaket av nye studenter lage en oversikt over tid og 

sted for oppmøte på alle studieprogrammene. Denne tenkte vi i utgangspunktet å lage en 

som en enkel tabell, men siden listen vil bli omfattende, ville det vært mye bedre om den 

hadde hatt et søkefelt, og kanskje en sorteringsfunksjon, omtrent som på 

studieprogramsidene (uib.no/studieprogram). 

Webseksjonen på KA stiller seg for så vidt positiv til forespørselen, men trenger flere 

bruksområder for at det skal bli aktuelt å utvikle funksjonen. Vi ser for oss følgende områder, 

og håper på innspill til flere på møtet: 

 Tid og sted for mottak 

 Arrangementsoversikt Åpen dag 

 Eksamensdatoer 
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