
 

 

Protokoll- Redaksjonsråd for studieinformasjon avholdt  . april 2016  

Ved Anne Marit Pettersen, Studieadm.  avdeling, UiB. 

 

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

Det var ingen kommentarer til protokoll for forrige møte fordi protokollen ikke var utsendt 

 

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

1. Informasjon til nye studenter: Årets brevforsendelse og brosjyreproduksjon - Jørgen  (Se 

vedlegg) 

 

UiB jobber aktivt med å bruke mindre papir, og ha mer digitale løsninger for informasjon. 

Dette er også gjeldende for vurdering av brevforsendelser. Ingen andre studiesteder sender 

brev i papirform lenger.  

 

Men studentene selv setter også stor pris på å noe i papirform: Bekreftelse på opptak, 

brosjyre ifm mottaket. Kompromiss blir å finne noe som er mer felles fundert, og innehar 

mindre mengder med tekst, og mer av den nyttige informasjonen kan legges opp nett hvor 

den også lettere kan justeres etter hvert om det skulle bli endringer, og sikrer at de som ikke 

mottar informasjon (feilforsendelser) også vil finne denne på nett. 

 

Det anbefales at kun 20. juli brevet sendes i papirformat, sammen med studiestartbrosjyre 

Andre brev (1.juni brevet) sendes digitalt. Det sjekkes om Digital Postkasse kan brukes, hvor 

da mottaker vil motta sms når UiB har sendt brev.  

 

 Uib.no/nystudent vil være URL – adressen (som før) Master- relatert informasjon vil også 

inkluderes. Studieprogram- sortert informasjon, faner vurderes som visuell løsning.  

 

Hva som skal inn i brevet, og på nett tas opp i arbeidsgruppemøtet. 

 

2. Gjennomgang av årets rekruttering og arbeidet videre, inkludert nettmøter og 

skoleprosjektet. Ved Jørgen, Kjartan og Hanna. 

 

En mer grundig evaluering vil forhåpentligvis bli presentert senere.  

 

Messer: Fem messer gjennomført, vs tre som var planlagt. Studentrepresentanter til stede på 

alle, ansatte på kun en i Grieghallen. Fordelaktig at ansatte er med på alle for å kunne svare 

på faglige spørsmål. 

 

Åpen dag: Evalueres siste uke i april. Mye arbeid ble lagt inn, elevene setter pris på å få se 



hvordan det faktisk ser ut hos oss.  

 

Skolebesøk, studieorientering: Vi vurderer mer innsats i Buskerud og mindre i N-Trøndelag 

grunnet konkurransesituasjonen i den delen av landet(NTNU og UiT står sterkt).  

 

Nettmøter/ Kveldsåpent:  Kveldsåpent på FB desember og mars – relativt rolig på disse 

møtene. Bør vurderes om det er nødvendig med disse møtene.  

Nettmøte i BT – stor trafikk. Samme gjaldt kveldsåpent  14. april på Facebook. 

 

PS Policy for svar på møtene: Maler utviklet for internasjonale henvendelser for svar på 

Facebook. Utvikle det samme for norske henvendelser? Fakultetene anbefaler at det kun er 

informasjon om studentlivet som skal håndteres av studentmedarbeiderne, mens faglige 

spørsmål håndteres av fakultetene via informasjonssentrene.  

 

Ellers viktig at Utdanning i Bergen ivaretar UiBs interesser når det gjelder henvendelser om 

lektorutdanning.  

 

Sosiale medier: HF-sine filmer innen Nordisk og Filosofi har gått bra på FB. Avventer intern 

evaluering på fakultetet. SA anbefaler at SA blir inkludert når det gjelder produksjon av 

rekrutteringsfilmer. BSTV har laget saker for SA. KA har bidratt med saker om innovative 

forelesere. Masterintervju er gjennomført, publisert og delt på Facebook med bra respons  

 

Skoleprosjektet: Hanna – økt samarbeid med rådgivere og lærere, via utdanningsvalg på 

ungd.skolen, og mer skolebesøk i VG1 og VG2. Skoleelever er svært opptatt av hva man kan 

bli: UiB Alumni og Karrieresenteret er viktig her. Fokusgrupper vil bidra til å bli mer kjent med 

elevenes egne behov. Utover dette må man få på plass en bedre intern koordinering: PPU, 

Museet, EVU må på banen.  

 

Sak skal presenteres i UU i mai.  

 

3. Presentasjon av årets søkertall, ved Hans Eivind Dalsbø 

VEDLEGG LEGGES INN! 

 

4. Emner og studieprogram – sortering – status, ved Anne Marit 

Ingenting nytt her: Forslag for sortering skal utarbeides sammen med webseksjonen på KA. 

Jørgen og Anne Marit vil holde i dette på SA 

 

5. Masterprosjektet – veien videre, ved Anne Marit 

Det meste av det som var planlagt er nå gjort. Det bør vurderes om man vil fortsette med 

arbeidet, og vurdere bedre kvalitetssikring av innhold på masterprogramsidene 

Egen oppsummering for status sendes gruppen..  

 

6. Omorganisering ved SA  - nye roller, Torunn (Valen Mikalsen) 

Nye sekjsoner er etablert – flere med egne gruppekoordinatorer 

Digitale tjenester: Timeplanlegging, eksamen ,informasjon og rekruttering 



Internasjonalisering, opptak, validering og verifisering 

Studiekvalitet: FS, Læringsplattform inngår 

Stab: Kommunikasjon, Prosjektstyring, Systemkoordinering inngår sammen med 

regnskap/øk, personal 

 

EVU og Utdanning i Bergen er urørt 

 


