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SAKSLISTE 

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

1. Orientering om mottak og rekruttering - norske og int studenter, ved Kjartan Melheim, 
Jørgen Thune Johnsen og Hanna Slaatta, SA 
 
Messer: Messen i Lillestrøm gikk bra. NHH stilte med hele 18 representanter. De fleste 
spørsmålene omhandler profesjonsstudiene juss, psyk og medisin. Gikk tom for brosjyrer 
Neste messe er i Stavanger, så i Bergen – her er det ønske om å få studieveiledere.  
 
Skolebesøk /Studieorientering: I gang i syv fylker. Ny presentasjon fungerer bra, ut fra 
spørsmål som ble stilt virker det som om at innholdet traff rett. Stor interesse.   
 
Sosiale medier: Oppfordrer fakultetene om å komme med mer tips. Studenter som utmerker 
seg fungerer for eksempel bra. 
 
Internasjonal rekruttering – mottak: 400 studenter begynner våren 2016. 250 av disse er 
utvekslingsstudenter både innenfor og utenfor Europa.   Mottak torsdag og fredag, med 
praktisk informasjon, stands i auditoriet, forelesninger om kultur for nye studenter, praktisk 
hjelp med semesterregistrering og annen personlig hjelp (Int service desk). Nytt for i år er 
informasjon om det å ferdes i naturen som holdes av BSI Friluft og Røde Kors 
 
 

2. Status om websider, studieprogram og emner. (SA har møte med KA  5. januar), ved Anne 
Marit Soltveit Pettersen, SA 
Det er spesifikke innspill som håndteres i eget dokument fra SA til KA. Neste release er 21. 
januar. I det siste har blant annet studieprogram- og emnelisten har blitt litt forbedret. De 
nye røde feltene på program og emner er på plass, men KA sliter med oversettelsen av dem. 
Studieløpstabellen har fått litt mer styling. Studieplan er mer synlig, men vil bli mer synlig på 
sikt (Lenger opp i visningen?) Vitnesbyrd vises i en blanding av eng. og norsk på 
studieprogramsidene, - dette må håndteres i løpet av våren. Vi ønsker også «søk her» - 
knapp, dette er mer krevende. Søkekode endres til SO sin? Må avklares med 
opptaksansvarlig på SA, IT og SO. «Information is currently not available» må endres til 
“Information about this study is not available in English.“ 
 
 

3. Vi har flere uregelmessige emner ved vårt fakultet. Med de nye websidene blir semesteret 
emnet går (enten regelmessig eller uregelmessig) hentet fra FS og mer iøynefallende enn før 
Informasjonen om uregelmessighet blir ikke hentet fra FS. Kan dette legges inn? Ved Hanne 
Gravermoen, SV-fakultetet. 
Dette er diskutert tidligere og vil nå bli fulgt opp av SA. 
 
 



4. Henting av data til utdanning.no og samkjøring med studieprogramrevisjon, ved Jørgen og 
Anne Marit Soltveit Pettersen, SA 
Henting av data er i gang for i år. Det vil alltid være en utfordring når det gjelder klargjøring 
for utdanning. no, da ikke alle fakulteter er klare på samme tidspunktet i januar, og kan 
kopiere over data i FS til høstsemesteret. Uansett så vil vi samkjøre bedre for neste år, da vil 
vi sannsynligvis ikke ha en release med nytt design på toppen, og det er den samme 
personen som har ansvar for studieprogram (nett og brosjyre) og henting av data til 
utdanning.no 
 

5. Masterprosjektet – Status, ved Anne Marit Soltveit Pettersen, SA 
Vi skal bruke ekstern hjelp, og som er i gang med å intervjue. Journalisten heter Ove 
Sjøstrøm, og fotograf er Elias Dahlen. De tar to intervju per fakultet, med andre ord intervju 
med alumn utgår til fordel for masterprosjektstudenter og oppdragsgivere. De vil ringe eller 
møte den enkelte.   
 

6. Orientering fra møte om internasjonal rekruttering, ved Anne Marit Soltveit Pettersen, SA 
Det vil bli holdt en UU sak i februar om internasjonal rekruttering, hvor dekanene skal gi sine 
innspill til hva de mener om formålet med int. rekruttering og hva som er behov ved det 
enkelte fakultet. 
 

7. Karrieresenteret orienterer om Jobbklar, kommende prosjekter og hvordan vi aktivt kan 
jobbe mer sammen både mot potensielle og eksisterende studenter i 2016. Orientering og 
diskusjon. Rønnaug Tveit, Karrieresenteret. 
 
Jobbklar: Basert på undersøkelser hos 460 arbeidstakere, hvor man har spurt hva som er 
viktig for dem: Kunnskapsbaserte ferdigheter og generelle ferdigheter, som også inkluderer 
grunnleggende sosiale ferdigheter som å kunne samarbeide, lytte og kommunisere godt, 
planlegge, koordinere og gjennomføre, og jobbe effektivt under press. Gjennom egen test på 
nettet vil studenten se hva som er nødvendig av kompetanse: samarbeidskompetanse? 
Presentasjonsteknikk? Få verv i organisasjon?  
 
Kandidatundersøkelsen vil være klar til høsten. 
 
Ny stilling: Prosjektstilling i Karrieresenteret. Studentorganisasjoner skal være sentral 
samarbeidsaktør. 
 
Karrieresenteret er alltid velkommen til redaksjonsrådet for å orientere om sitt arbeid, slik at 
vi kan bruke undersøkelser, og også informere om konkrete tilbud og hjelp man som student 
får og kan benytte seg av fra Karrieresenteret.  
 
En av de konkrete forslagene var at Karrieresentet skal inngå i arbeidet videre med konseptet 
«På veg» til MatNat, som på sikt skal foreslås for alle fakultetene.  

 

III. Eventuelt 

1. Planlegge / Fastsette de neste møtene for våren 2016? ( To møter til) . Mars, og mai.  
Se pnkt 3 for mer informasjon. 
 

2. Er det noe redaksjonsrådet savner?  Red.rådet savnet ikke noe spesielt. De stilte seg 
avventende til å rullere på møter 
 



3. Studentrepresentanter og UB sin rolle - hva vil de gjerne diskutere? UB foreslo å ta det neste 
møtet i mars, der de kan fortelle om UB sin eksterne rolle, og hvordan chat-funksjonen 
fungerer. Studentrepresentanten var ikke til stede for kommentarer. 
 

4. Behov for kurs i Indesign –Photoshop: SA tar kontakt med KA for et enkelt innføringskurs. 
 

 

 


