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OPPRETTING AV ARBEIDSGRUPPE FOR ØKT REKRUTTERING TIL BACHELORPROGRAM I REALFAG 

 
Bakgrunn 
En arbeidsgruppe vedtatt i studiestyret 20.4.12 la frem en handlingsplan for økt rekruttering av 
bachelorstudenter 2013 – 2017. Handlingsplanen gikk ut på høring til instituttene og ble behandlet 
som studiestyresak 13/09 før den ble vedtatt i fakultetsstyret juni 2013. 
 
Arbeidsgruppen identifiserte fem tiltaksområder: 

1. Samordning og erfaringsutveksling 

2. Nettsider 

3. Kontakt med skolen 

4. Økt studentaktivitet 

5. Økt synliggjøring  

Mange av de foreslåtte tiltakene har blitt gjennomført, både lokalt og fordi universitetet som helhet 
har gjennomfør tiltak.  
 
Likevel er situasjonen i dag en helt annen enn da planen ble utarbeidet i 2012-2013: 

 Universitetet har vedtatt ny rekrutteringsstrategi 

 Det er endret mønster i bruk av medier og kommunikasjonskanaler hos ungdom nå i forhold til 

i forrige periode. 

 Det vil bli nye opptakskrav for studier i realfag fra høsten 2018, noe som vil medføre at 

videregående elever må bestemme seg tidligere for om de ønsker å studere realfag.  

 Kjønnsfordelingen på studieprogrammene og på fakultetet er skeiv og MN-fakultetet generelt 

har fått en større andel mannlige studenter.  

 Det har kommet nye studieprogram (sivilingeniør). 

 
Re-oppnevning av arbeidsgruppe 
På bakgrunn av dette foreslår vi å re-oppnevne en arbeidsgruppe som skal revidere og videreutvikle 
handlingsplanen. De fleste tiltaksområdene er stadig aktuelle, men de konkrete tiltakene må revideres 
og endres i tråd med endringene nevnt ovenfor. Vi mener dette er et riktig tidspunkt å re-oppnevne 
arbeidsgruppen i og med at det foregår mange interne revisjonsprosesser og at UiB nylig har vedtatt 
ny strategi. 
 
Vi foreslår følgende medlemmer til arbeidsgruppen: 

 
Olaug Vetti Kvam, Skolelaboratoriet 
Inger Johanne Fjellanger, Kjemisk institutt 
Jarle Berntsen, Matematisk institutt 
Helge Drange, Geofysisk institutt (forespurt, ikke bekreftet) 
Ida Rosenlund, Institutt for informatikk 
Studentrepresentant, oppnevnes i samarbeid med Realistutvalget 
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Infosenteret for Realfagstudenter vil ha sekretærfunksjon og ha ansvar for å kalle inn til første møte i 
arbeidsgruppen. Leder av arbeidsgruppen utnevnes når alle representantene er bekreftet. Det tas sikte 
på å avholde et første møte tidlig på nyåret. Kommunikasjonsrådgiver ved fakultetet, Asbjørn Leirvåg, 
vil bistå gruppen i arbeidet og vil også være med på noen av møtene. 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Studiestyret oppnevner en arbeidsgruppe for økt rekruttering, bestående av overnevnte medlemmer.  
 
Arbeidsgruppens mandat er å revidere og videreutvikle handlingsplan for økt rekruttering av 
bachelorstudenter 2013 – 2017 slik at den kan gjelde for perioden 2017 - 2020.  
 
Målsetting: 

1. Vi ønsker å fylle alle våre studieplasser med søkere med riktige forkunnskaper, og med god 
forståelse for hva studiene krever. 

2. Vi ønsker å beholde flest mulig av de best kvalifiserte studentene etter at de har påbegynt 
studier ved fakultetet. 

 
Arbeidsgruppen skal presentere forslag til revidert handlingsplan innen 1. juni 2017. 
 
 
 
 
Bergen 2. desember 2016 
MN/TOREID 
 
 
 


