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HANDLINGSPLAN FOR REKRUTTERING AV BACHELORSTUDENTER –
OPPNEVNING AV ARBEIDSGRUPPE

En arbeidsgruppe har på oppdrag fra visedekan utarbeidet et forslag til handlingsplan for rekruttering av
bachelorstudenter1. Handlingsplanen har vært på høring til instituttene og er tidligere behandlet i
Studiestyret der det ble anbefalt noen prioriteringer og presiseringer.

Fakultetsstyret vedtok handlingsplanen på møte den 20. juni. På bakgrunn av høringsuttalelser
og anbefalinger fra Studiestyret skal det opprettes en koordinerende arbeidsgruppe for
rekruttering, og det opprettes en egen budsjettpost under studiebudsjettet til å igangsette
prioriterte rekrutteringstiltak.
Arbeidsgruppen bør ha spesielt fokus på å koordinere og forberede informasjonen rettet mot
søkere på fakultetets og instituttenes nettsider. Samarbeid med videregående skole prioriteres,
med fokus på tiltak rettet mot avgangselever. Skolelaboratoriet med sin erfaring og sitt nettverk
bør derfor være representert i arbeidsgruppen. Den koordinerende arbeidsgruppen skal bestå av
5-6 personer med 3-4 representanter fra instituttene, en fra fakultetet og en fra skolelaboratoriet.
I brev av 29. august ble instituttene bedt om å komme med forslag til representanter i
arbeidsgruppen, en administrativ og en vitenskapelig fra hvert institutt. Innen fristen 11.
september ble det sendt inn følgende forslag til representanter:
Geofysisk institutt
Institutt for biologi
Institutt for fysikk og teknologi
Institutt for geovitenskap
Institutt for informatikk
Kjemisk institutt
Matematisk institutt
Molekylærbiologisk institutt

Lars Henrik Smedsrud
Rune Rosland
Kjartan Olafsson
Jostein Bakke
Siv Hollup
Tore Skodvin
Morten Brun
Kari Fladmark

Elin Sletbak
Beate Ulrikke Rensvik
Hanne Israelsen
Kaja Nepstad
Mari Garaas Løchen
Inger J. Fjellanger
Reier M. Schoder
Gunhild Brubakken

Fakultetet ønsker å ha en representant fra studieseksjonen i arbeidsgruppen for å forankre
arbeidet mot sentralt rekrutteringsarbeid.
Arbeidsgruppen oppnevnes av visedekan for utdanning, etter anbefaling fra Studiestyret.
Foreslåtte personer som ikke oppnevnes i arbeidsgruppen vil fungere som vararepresentanter og
ressurspersoner i det videre arbeidet. Det er viktig at arbeidsgruppen er operativ, og den bør
derfor ikke være for stor. Visedekan vil igangsette arbeidet i arbeidsgruppen. Alle som ble
foreslått som representanter vil bli invitert til oppstartsmøte.
1

https://wiki.uib.no/matnat/images/c/ce/Forslag_til_handlingsplan_for_%C3%B8kt_rekruttering_av_bachelorstudenter.pdf

P:\studie\Styre-utvalg-dialogsamtaler\Studiestyret\2013\18.09.13\Sak_13-14_Arbeidsgruppe handlingsplan for
rekruttering.doc

UNIVERSITETET I BERGEN
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

FORSLAG TIL VEDTAK:
Studiestyret foreslår oppnevning av følgende koordinerende arbeidsgruppe for rekruttering av
bachelorstudenter:
Kristine Engan-Skei (Studieseksjonen, fakultetet)
Kari Fladmark (Molekylærbiologisk institutt)
Rune Rosland (Os videregående skole/Institutt for biologi)
Reier M. Schoder (Matematisk institutt, sekretær for arbeidsgruppen)
Tore Skodvin (Kjemisk institutt)
Representant fra Skolelaboratoriet

Bergen 12. september 2013
MN/INSO
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