
 

 

Protokoll- Redaksjonsråd for studieinformasjon avholdt 3. mars 2016  

Ved Anne Marit Pettersen, Studieadm.  avdeling, UiB. 

 

Torsdag 3. mars 2016 kl. 13.00 – 15.00 

Sted:  HUM 150 

 

 

SAKSLISTE 

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

1. Universitetsbibliotekets eksterne rolle. Erfaringer med chat som kommunikasjonsmiddel, 
ved  Markus  Scholz og Svitlana Koleznyk 
UB leverer kurs, arrangement, chat, litteratur til studenter 
Vurdering for bruke av chat startet i 2011, ulike systemer ble vurdert. Våren 2014 ble Zopim 
valgt og integrert i Drupal. Det har vært en økende bruk av systemet, særlig i perioden kl 14 
til 15. 
 
Bemanning – Rullering mellom alle UB, på fak., basert på frivillighet for det å sitte vakt. 
Ekstravakt tilgjengelig. Åpningstider er 5 timer daglig. Veksler mellom chat og e-post. I følge 
trafikkmåling på Google er det best å ha åpningstid kl 0900 til 1500. 6-8 henvendelser hver 
dag. 
 
 «På veg» ved alle fakultet – hvem gjør hva? 
Forslag skal utarbeides til studielederforum om «På veg» ved alle fakultet. Karrieresenteret 
skal inkluderes.  Hvordan skal vi jobbe med dette videre?  Kan MatNat komme med konkrete 
tips? Hva må til før vi skal ta det videre til studielederforum? Diskusjon, ved Anne Marit 
Pettersen.  Studentombudet og Karrieresenteret  ønsker å være med i arbeidet.  Ettersom 
dette ikke er en sak for potensielle søkere, men mer for etablerte, så tas sak videre i Nettverk 
for studentinformasjon.  
 

2. Masterprosjektet – status.  
Ny infotype er også på plass. Orientering ved Anne Marit Pettersen 
Intervjuene er på plass, og er lagt ut som vitnesbyrd. De vil bli brukt på some mot 15 april. 
Og synliggjøres mer på web som eget område som sier noe om verdien av det å ta en master 
  
M_RE_INTRO er på plass som et ledd i å forbedre innhold på masterprogrammene.  
Det viktigste nå fremover vil være å bygge ut hva du kan bli.  
Arbeidsliv er sentralt. Kandidatundersøkelsen er viktig i den sammenheng, resultatene vil 
lanseres fra Karrieresenteret til høsten. 
 

3. Ny inndeling av studieprogram: Hvordan skal vi dele inn fagtilbudet vårt på en bedre måte 
slik at ikke vi mister potensielle søkere? Vedlegg  1. Ved Sissel Lenvik og Anne Marit 
Pettersen 
Bruke referansegruppe for å se hvordan man leter frem informasjonen. Tagging, 
tverrfaglighet/UiBs satstingsområder vil kunne nyet godt av dette. Se også på andre hvordan 
de gjør det. Vi må sjekke for åpne og lukkede emner i FS.  



Det bel enighet om at KA og SA utarbeider et forslag som kan presenteres i red.rådet 
 

4. Vedlikehold av innhold på web 
Avpublisering av gammelt innhold, for eksempel «Åpen dag», ved Anne Marit Pettersen 
Om man sorterer innhold i webdesk på dato, med det eldste først, så kan man lettere finne 
gammel informasjon og avpublisere.  
 

5. Facebook – hvordan besvarer vi spørsmål? Vedlegg 2 
Alle var enige i forslaget som ble presentert. Det er viktig at man deler klart mellom faglige 
spørsmål og spørsmål rundt studentlivet.  

 

III. Eventuelt 

1. Henting av data til utdanning.no - andre infotyper neste år? 

Vi bruker i dag: B_RE_INTRO /RE_SØKNA /  SP_INNHOLD  /SP_OPPTAK        

Hva vil vi erstatte disse med? «Om studiet»?  Få frem kompetanse som studentene har når 

de får fullført studiet?  Diskusjon, ved Anne Marit Pettersen 

Forslag: B_RE_INTRO /RE_SØKNA /  B_RE_INTRO/ B_RE _OPPTAK   

 

2. Bilder og lagring av disse ved UiB -  http://mediaweb.uib.no/fotoweb/, ved Anne Marit 

Pettersen.  Om man har bilder så kan disse sendes til KA, som kan legge ut bildene. 

 

 

http://mediaweb.uib.no/fotoweb/

