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Notat: 

 

 

Etablering av et informasjonssenter ved MN-fakultetet 
 

Av de syv fakulteter ved UiB har fem etablert et informasjonssenter for studentene med det 

formålet å samle informasjons- og hos noen også veiledningstjenester for studenter ved ett 

sted og dermed øke tilgjengeligheten og yte bedre service. Informasjonssentrene ved de ulike 

fakultetene fungerer etter ulike modeller. SV og MedFak har en studentekspedisjon hvor det 

ikke tilbys veiledningstjeneste utover besvarelse av enkle og generelle spørsmål i skranken. 

Ved behov blir det formidlet kontakt mellom student og studiekonsulent eller fagperson. 

Informasjonssentrene ved Juss og PsykFak er tilknyttet fakultetets studieseksjon og 

studentene kan få veiledning på fakultetsnivå.  

 

HF har etablert et informasjonssenter som en egen enhet med en fast ansatt leder og med 

instituttenes studiekonsulenter som en dag hver pr uke har vakttjeneste på senteret. Her kan 

studentene få all informasjon og veiledning på ett sted. Veiledningen foregår etter bestilling 

og timeavtale på et eget veiledningskontor. HF-informasjonssenteret feirer i juni 2005 sitt 5-

årsjubileum og erfaringene så langt er meget positive. Spesielt studiekonsulentene ved HF-

fakultetet er udelt positive og opplever arbeidet på infosenteret som veldig 

kompetansegivende. De mener også at studieveilederstaben er mer stabil og at sårbarheten er 

tydelig redusert fordi studiekonsulentene er bedre oppdatert og har opparbeidet bredere 

kunnskap om fakultetets studietilbud, regelverk og andre relevante emner. 

 

Studieseksjonen ved MN-fakultetet og den studieadministrative undergruppen for 

utviklingsarbeidet foreslår å etablere et informasjonssenter etter HFs forbilde der dagens 

studentekspedisjon på Realfagbygget integreres og utgjør skrankefunksjonen. 

Informasjonssenteret skal imidlertid ikke være en egen enhet, men det skal organiseres som 

desentralisert del av fakultetssekretariatet. Infosenteret skal være informasjons- og 

veiledningssenter, noe som innebærer at publisering og oppdatering av informasjon vil være 

en av oppgavene. Informasjonssenteret skal helst åpnes fra januar 2006 av. Dagens navn 

”studentekspedisjon” må gå ut fordi det ofte blir forvekslet med Studentekspedisjonen i 

Langesgate 1. Navneendringen til informasjonssenter burde komme sammen med 

funksjonsendringen. 

 

Etter erfaringene fra de andre informasjonssentrene er det hovedsakelig laveregrads studenter 

og utenlandske studenter som bruker tjenestene ved infosenteret. Masterstudenter er mye mer 

tilknyttet programmet og/eller instituttet og henvender seg direkte til studieveileder ved 

instituttet. 
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Undergruppen ser mange fordeler med et informasjonssenter: 

 

For studentene: 

- Økt tilgjengelighet: Ved å samle all informasjon og kompetanse på én plass vet 

studentene hvor de kan henvende seg til enhver tid. 

- Økt service: Infosenteret er et tiltak som skal sørge for et høyere og jevnere 

servicenivå for flest mulig studenter. 

- Infosenter vil bidra til en effektivisering og profesjonalisering av informasjon og til å 

heve kvaliteten på informasjonen vi gir. 

- Infosenter er et spesielt viktig tiltak for helt nye studenter og her spesielt utenlandske 

studenter som har et stort behov for informasjon, hjelp og praktisk veiledning. 

- Med god organisering av bemanningen kan man vurdere å ha det åpent hele 

sommeren. 

 

For studiekonsulentene: 

- Et infosenter fungerer som kompetansepool og rutinearkiv og gir bedre kompetanse og 

oppdatering hos instituttenes studieveiledere. I forhold til fakultetsveiledere som har 

sine spesialkunnskaper vet instituttveiledere veldig mye om mye forskjellig. På 

informasjonssenteret kan de utfylle hverandre og forene bredde- og dybdekunnskap. 

- Gjennom et infosenter får instituttenes studieveiledere et faglig felleskap. Infosenteret 

vil dekke behovet for regelmessig informasjon mellom studiekonsulenter gjennom 

ukentlige møter. Ved opprettelse av infosenteret kan studielunsjen legges ned. 

- Studenthenvendelser går ikke til personer men til funksjoner. Dette reduserer 

sårbarheten, det vil alltid være noen til stede som kan hjelpe videre. 

- Et infosenter er et bra tiltak for rask kompetanseheving for nytilsatte.  

- Et eget veiledningskontor gjør veiledningen mer synlig og mer profesjonelt. 

- Infosenter gir bedre muligheter for å jobbe med felles prosjekter. 

- Samarbeidet gjennom infosenteret styrker ”Vi”-følelsen blant studiekonsulentene, 

styrker sosialt samhold og øker trivselsfaktoren. 

 

For instituttene: 

- Et infosenter vil redusere sårbarheten på instituttene. Studentene kan få veiledning, og 

en del studieadministrative oppgaver kan gjøres på infosenteret selv om instituttets 

studiekonsulent ikke er tilgjengelig pga reise, ferie eller sykdom. 

- I forbindelse med låsing av byggene må det bygges opp en resepsjon/skrankefunksjon. 

En samlokalisering av resepsjon og infosenter vil være praktisk med tanke på backup-

funksjoner og redusert sårbarhet. Infosenteret kan imidlertid ikke ta på seg ansvar for 

resepsjonsarbeidet. 
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- Innlevering av oppgaver og lignende må konsentreres og legges til infosenter. Det må 

etableres hensiktsmessige ordninger for innlevering av oppgaver, som både sikrer 

studentenes rettigheter og er administrativt håndterbare.  

- En studiekonsulent er fortsatt tilgjengelig for instituttet sitt når han/hun har vaktdag på 

infosenteret - gjennom telefon, e-post og fellesområde på serveren. 

 

Den studieadministrative undergruppen hadde et møte med personalgruppen for å redegjøre 

for forslaget om etablering av et infosenter. Personalgruppen er bekymret for at et slikt tiltak 

vil trekke viktige personalressurser ut fra instituttenes ansvarsområde, og dermed svekke dem 

i en allerede meget presset situasjon. Den studieadministrative undergruppen mener imidlertid 

at et infosenter vil gi en ressursmessig gevinst ved å bidra til 

o en rasjonalisering og kanalisering av studenthenvendelser og andre 

studieadministrative oppgaver 

o å øke kompetanse, motivasjon og trivsel hos de studieadministrativt ansatte 

o å redusere sårbarheten på instituttene 

o en avlastning av hele instituttadministrasjonen 

Det vil være forskjeller fra institutt til institutt hvilke ressurser som blir frigjort gjennom et 

infosenter, avhengig av instituttstørrelse og kompetansen i administrasjonen. Det vil derfor 

også være forskjellig i hvilket omfang instituttene kan bidra med personalressurser til driften 

av infosenteret. 

 

Oppbygging, drift og organisering av et infosenter burde planlegges raskt og grundig med det 

målet å kunne åpne for studentene i januar 2006, i alle fall med en del viktige funksjoner. 

Undergruppen foreslår at det oppnevnes en hurtigarbeidende komité som begynner å arbeide 

rett over sommeren. Et første forslag til organisering og infrastruktur er allerede utarbeidet 

etter en befaring på noen av de andre informasjonssentrene. 

 

 

********* 

 

 

Forslag til drift og organisering av et informasjonssenter 

 

Åpningstider:  
Hver dag fra 9.00-15.00 (maks) 

 

Oppgaver: 
 Generell studieveiledning i skranken for enkle spørsmål, ellers etter avtale 

 Informasjon om studier ved fakultetet, tjenestetilbud ved universitetet, utveksling, 

jobbmuligheter 

 Annet informasjonsarbeid, f.eks. informasjonsuke 

 Innlevering av søknader og obligatoriske oppgaver, utlevering av oppgaver 

 Utlevering og mottak av søknadsskjemaer  

 Utlevering av undervisningsmateriell 

 Ansvar for produksjon og oppdatering av info-materiell (papir og elektronisk) 
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 Tilrettelegging av førstesemester og studentmottak 

 Timeplanarbeid 

 Rombooking 

 Ansvar for undervisningsrom 

 Fast veiledermøte for alle MN-veiledere en gang pr uke (3/4 - 1 time) 

 Salg av utstyr (f.eks. geologihammer) 

 Utlevering av nøkler og nøkkelkort 

 Hittegods 

 Og annet 

 

Listen over oppgaver er ikke utfyllende. Se for øvrig pkt. 1.7 Ekspedisjon og skranketjenester 

i appendiks til innstillingen for fase 1 for flere detaljer 

http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/studie/appendiks.pdf  

 

Bemanning: 
 En koordinator/leder som fast bemanning til daglig drift av infosenteret og koordinering 

av vaktplanen. Dette vil være en av stillingene ved fakultetssekretariatet. 

 En skrankebetjening/konsulent som fast bemanning. Dagens Studentekspedisjon 

inkorporeres i infosenteret og utgjør skrankebetjeningen.  

 Vaktplan for studieveiledere: Alle institutter må bidra med minst én 10 % - stilling, dvs en 

av instituttets studieadministrativt ansatte sitter en halv dag eller én dag i uken i 

informasjonssenteret. Målet er at det gis et veiledningstilbud i alle programmer i løpet av 

en uke. Det skal alltid være to studiekonsulenter på informasjonssenteret i tillegg til den 

faste bemanningen. 

 Det skal alltid være minst én person i skranken, vanligvis ekspedisjonskonsulenten. 

 

Veiledermail: 
 Infosenterets koordinator eller konsulent tar imot veiledermailen 

(studieveileder@mnfa.uib.no , advice@mnfa.uib.no) og fordeler henvendelsene videre når det 

er hensiktsmessig. 

 

 

Forslag til infrastruktur og innredning av et informasjonssenter 
 

Sted:  
Foreløpig plassering: Studentekspedisjonen i Realfagbygget samt kontorer etter tidligere 

fellesavdeling på Realfagbygget. I en permanent lokalisering må skrankefunksjonen være 

samlokalisert med resten av senteret. Lokaliseringen bør dessuten ses i sammenheng med en 

resepsjon ved evt. stenging av Realfagbygget. 

 

Infrastruktur og innredning: 
I skranken: 

 Arbeidsplasser til minimum så mange personer som bemanner skranken til enhver tid 

 Eventuelt kølappsystem (avhengig av pågang) 

 Betalingsterminal 

 Telefon med lagrete telefonnumre til studieveiledere på fakultetet og instituttene 

http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/studie/appendiks.pdf
mailto:studieveileder@mnfa.uib.no
mailto:advice@mnfa.uib.no
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 PCer med nettilkobling, Office, Dreamweaver, FS og Syllabus som minimumspakke 

 Printer, kopimaskin og telefaks. Det holder med små, enkle bordløsninger, men det er 

viktig at man har tilgang uten å måtte forlate stedet. 

 Studiehåndbøker, brosjyrer og annet informasjonsmateriell 

 Låsbart skap til innleverte oppgaver og journaler 

 Postkasse 

 

Andre rom: 

 Foran ekspedisjonen en disk med informasjonsperm, brosjyre- og skjemastativer og 

oppslagstavler på veggen, terminaler til eget søk (vrimleareal 1. etasje), postkasse, 

interntelefon, jobbperm 

 Møterom med hybelkjøkken (Minimum: Kaffetrakter/vannkoker, kopper) 

 2 veiledningskontorer utstyrt med PC, telefon, brosjyrer, skjemaer 

 Arbeidskontor til informasjonssenterets koordinator 

 


