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Redaksjonsrådet 
13. september ...

Hei Margareth!

Jf. saken dere sendte inn fra IF i mai (sak 2010/5178) - her er en foreløpig 
tilbakemelding om status i dette. Mandag 13. september hadde Redaksjonsrådet for 
studieinformasjon ved UiB sitt  første møte etter sommerferien. I møtet meldte jeg inn 
to behov fra fakultetet:

- Ønske om andre muligheter for visning av studieprogrammer på nettsidene.
- Rekrutteringstiltak for språkfagene.

Punktet om visning av studieprogrammer gjaldt brevet fra dere. På møtet i 
redaksjonsrådet var UiBs nettredaktør Helge Olsen fra Formidlingsavdelingen til stede 
for å orientere om status for eksternweb etter Universitetsstyrets prinsippvedtak i 
april om å gå over til en ny teknisk plattform for eksternweb. Jeg tok opp saken om 
visning av programmene, og Helge Olsen mente at dette ikke burde være altfor vanskelig 
å få til rent teknisk. Redaksjonsrådet vil følge opp denne saken overfor 
Formidlingsavdelingen. Hvis det skulle vise seg at dette tar tid å få til, skal vi i 
hvert fall klare å få til noen andre løsninger lokalt ut ifra dagens tekniske løsning, 
slik at vi kan få en mer hensiktsmessig kategorisering av programmene og andre navn på 
kategoriene.

I tillegg tok jeg opp rekrutteringssituasjonen for språkfagene, spesielt en del av 
fremmedspråksfagene. Her skal vi forsøke å få til en egen profilering av språkfagene i 
neste års studerebrosjyre. I brosjyrene er det også en del studentintervjuer - her kan 
vi også sørge for at en student fra et av språkfagene kan bli intervjuet.

Vi vil også be om andre muligheter for profilering av språkfagene gjennom blant annet 
nyhetssaker på web. Hvis IF ønsker å lage egne nyhetssaker om språkfagene i 
rekrutteringsperioden (januar-april), kan vi også be Utdanningsavdelingen om å hente 
inn disse sakene på UiBs websider for utdannning, uib.no/utdanning.

Ørjan


