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INNKALLING TIL MØTE I REDAKSJONSRÅDET FOR STUDIEINFORMASJON 
Mandag  5. september 2016 kl. 13.30 
Sted:  Langesgate 1, 2. etg 
 
 

SAKSLISTE 
Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Melding av saker til eventuelt. 
 
06/16 Besøk av redaksjonen 

Aktuelt-redaksjonen på Kommunikasjonsavdelingen kommer på besøk. De orienterer om 
hvordan de jobber med rekrutteringssaker, og vi starter en dialog om hvordan vi best kan 
jobbe sammen.   
 

07/16 Hva er redaksjonsrådet 
Vi går gjennom mandat og den praktiske organiseringen av redaksjonsrådet. 

 
08/16 Gjennomgang av rekrutteringstekster 

SA presenterer forslag til revideringsplan av rekrutteringstekstene. Forslaget kommer til å 
innebære langt mindre fokus på studiekatalog enn tidligere, og et større fokus på nettsidene. 
Vi kommer til å foreslå at noen av infotypene legges ned, og nye opprettes. Det betyr at noe 
ny tekst vil bli skrevet på alle grunnstudium. Vi ser for oss at vi i redaksjonsrådet lufter hvor 
store endringer organisasjonen tåler. I etterkant av møtet vil det gå ut et brev med 
informasjon om endringene til alle fakultetene. 

 
09/16 Kategorier studieprogram uib.no 

Redaksjonsrådet har det siste året diskutert hvordan studieprogrammene best kan inndeles 
på uib.no. Vi har tidligere blitt enige om at SA skal lage et forslag til inndeling som sendes 
fakultetene for gjennomgang. Forslaget er på ingen måte endelig, og vi ønsker i første 
omgang å diskutere i redaksjonsrådet om dette kan være riktig vei å gå – eller om vi må 
tenke helt annerledes.  
 
Forslag til nye kategorier: 

 Filosofi  

 Helse  

 Historie og filosofi  

 IT  

 Juss  

 Klima og miljø  

 Kultur  

 Kunst  

 Lærer  

 Matematikk  

 Media  

 Musikk  

 Naturvitenskap  

 Pedagogikk  

 Politikk 

 Psykologi  

 Religion  

 Samfunnsvitenskap  

 Språk og litteratur  

 Teknologi  

 Økonomi og administrasjon  

 
Utgangspunktet for forslaget er at ett studieprogram kan plaserers i flere kategorier (for 
eksempel kan Nye medier være både «IT», «samfunnsvitenskap» og «media»).  



 
Vi har tatt utgangspunkt i tilsvarende lister hos andre læresteder i tillegg til utdanning.no, og 
i størst mulig grad lagt oss på interesser, snarere enn fagområder (derfor «helse», istedenfor 
«helsefag»).  
 
Plassering av studieprogrammene i de nye kategoriene vil vi gjøre seinere i høst.  
 
Vi åpner for følgende diskusjoner: 

 Vi ber medlemmene i redaksjonsrådet komme med en umiddelbar tilbakemelding på 

om vi er på rett vei.  

 Hvis så åpner vi også for en diskusjon rundt justeringer av kategoriene.  

 Er det enkelte studieprogram som vi opplever som spesielt utfordrende med tanke 

på katagorisering?  

På bakgrunn av tilbakemeldingen fra redaksjonsrådet vil vi ta forslaget videre til 
brukertesting, før det endelig vil bli implementert seinere i høst.  

 
10/16 Seminar om uib.no/skole 

Orientering. 
 
 
Eventuelt 


