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Høring - Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av 
bachelorstudenter 2013 - 2017 - svar frå BIO 
Viser til forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter, sendt på høyring til 
institutta. 
 
Arbeidsgruppa har gjort ein god og grundig jobb og har kome med mange svært gode forslag 
til tiltak som vi meiner kan vere med å auke rekrutteringa til våre program. 
 
Institutt for biologi har følgjande innspel til den føreslåtte planen: 
 
Tiltaksområde 1 – samordning og erfaringsutveksling 
Vi er svært positive til ei betre samordning og større grad av erfaringsutveksling på området. 
Oppretting av ei arbeidgruppe vil vere eit viktig tiltak for å skape kontinuitet og ei heilskapleg 
tenking rundt rekrutteringsarbeidet ved fakultetet. Gruppa bør leiast av fakultetet, som har 
hovudansvar for framdrift i arbeidet. Dette gjeld òg i stor grad for dei andre føreslåtte tiltaka i 
planen. 
 
Vi ser det som sannsynleg at dei fleste instituttrepresentantane i gruppa blir frå 
studieadministrasjonen, men det er viktig å òg ansvarleggjere Programstyra/instituttleiinga – 
som kan beslutta at arbeid med rekruttering skal vere ei prioritert oppgåve for den som blir 
representant i gruppa. Det blir nemnt at stram økonomi kan vere avgrensande for aktiviteten, 
men tid er ein like så knapp ressurs og kan vere vel så avgrensande. 
 
Arbeidsgruppa må óg ha ansvar for å kontinuerleg vurdere og evaluere kva tiltak som gjer 
den ønska effekten.  
 
Tiltaksområde 2 – internett 
Vi ser dette som det klart viktigaste området, og er støttar begge dei føreslåtte tiltaka. 
Erfarings- og kompetansedeling mellom dei som arbeider med nettsidene på institutt og 
fakultet er naudsynt og  viktig. I den studieadministrative gruppa, som er mest aktuell for 
dette arbeidet, er det både varierande kompetanse og mulighet (tid) til å arbeide med 
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nettsider. Det er derfor viktig å «dra i flokk» sidan alle har ei felles interesse av å betre 
nettsidene.  
 
Eit forslag som kom opp i diskusjonen om handlingsplanen på BIO var å gje studentane 
høve til å lage eigne nyhetssaker/sider på nettsidene til instituttet. Dette kan vere om 
spesifikke aktivitetar eller hendingar (td. studentarrangement), studentblogg («mitt liv som 
biologistudent»), sider med fagleg innhald (t.d. «mitt masterprosjekt»), reisebrev frå feltkurs 
mm. Studentar som bidreg med innhald til nettsidene bør enten får løn eller 
formidlingsstudiepoeng (avhenging av innhaldet). 
 
Forslaget om eigen portal som møter potensielle søkarar støttast fullt ut. 
 
Tiltaksområde 3 – samarbeid med videregående skole 
BIO har ikkje vore gode på dette området, men har eit ønskje om å bli betre og meir aktive i 
kontakten med vidaregåande skular i området.  
 
Det er føreslått 4 gode tiltak. Det kan vere litt mykje for kvart enkelt fagmiljø og bite over, 
men dersom arbeidsgruppa i tiltak 1, saman med verkty frå Skolelaben, kan vere med å 
koordinere og forenkle arbeidet vil det gjere det lettare for fleire å gjere meir. 
Det bør vekslast mellom fagspesifikke og meir generelle (felles MatNat) tiltak.  
 
Tiltaksområde 4 – økt studentaktivitet 
Prosjektet «Å få studentene med på laget» er eit godt tiltak. Vi er usikker på om dette vil 
auke rekrutteringa i stor grad, men er likevel svært positive til at fakultetet vil støtte opp under 
studentorganisasjonane og studenttillitsvalde. Studentar som er aktive både fagleg-sosialt og 
studentpolitisk er svært viktig for både fagmiljøa og lærings- og studentmiljøet. 
 
BIO nyttar mange studentar som assistentar i felt- og labundervisinga, og har gode erfaringar 
med å bruke både relativt nye og eldre studentar i undervisinga. 
 
I tillegg til dei to føreslåtte tiltaka bør studentane, undervisinga og dei fagleg-sosiale 
arrangementa bli meir synlege på nettsidene (jmf. Tiltak 2). Vi må vise fram 
studentaktiviteten. 
 
Tiltaksområde 5 – fysisk synliggjøring 
Vi støttar at MatNat bør bli meir synlege i samfunnet, men meiner at desse tiltaka bør ha 
lågast prioritet av dei som er føreslått i handlingsplanen. Dei er relativt dyre, og det er 
vanskeleg å vurdere kor god effekt slik synleggjering har på rekruttering. 
 
 
 
Venleg helsing 
 
Øyvind Fiksen 
undervisingsleiar Oddfrid T. Kårstad Førland 
 studieleiar 
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Svar fra institutt for geovitenskap, Handlingsplan for økt 
rekruttering 
 
Programstyret ved Institutt for geovitenskap hadde saken oppe i programstyremøtet 
21.02.2013. Programstyret har ingen ytterligere forslag til handlingsplanen, men anser 
handlingsplanens foreslåtte tiltak som spørsmål om prioritering. Programstyret betrakter 
egen situasjon knyttet til rekruttering som mindre utfordrende enn ved andre institutt på 
fakultetet. Det påpekes at rekruttering også handler om økt inntakskvalitet. Det argumenteres 
for at tiltak som oppretter direkte kontakt mellom representanter for studiet og potensielle 
søkere bør prioriteres. Arrangering av skole-/klassebesøk til instituttet, samt presentasjoner 
til elever på videregående skoler på Vestlandet trekkes her frem som særlige virkningsfulle 
tiltak som bør vektlegges i fremtidige rekrutteringstiltak. Programstyreleder viser til instituttets 
satsning på økt kvalitet og synliggjøring av geofag i videregående skole gjennom den 
nyopprettede stillingen i geofagdidaktikk. 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Haflidi Haflidason 
programstyreleder Caroline Ertsås Christie 
 seniorkonsulent 
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Svar fra institutt for informatikk på forslag til handlingsplan for økt 
rekruttering 
 
Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet satte høsten 2011 ned en gruppe som skulle lage 
en handlingsplan for rekruttering til bachelorprogrammene på fakultetet. Gruppen har laget et 
forslag, som er sendt ut på høring til instituttene. Studieadministrasjonen ved institutt for 
informatikk foreslår at II kommenterer på følgende tiltaksområder: 
 
a) Tiltaksområde 1 – samordning og erfaringsutveksling og tiltaksområde 2 – Internett: 
Arbeidsgruppe og lokalt ansvar for innholdsrike nettsider: Dette er et godt tiltak som kan 
være et bra tillegg i rekrutteringsarbeidet til instituttene. I tillegg er det konstruktiv at hvert 
institutt har én nettansvarlig som jevnlig har kontakt med andre med samme ansvarsområde 
ved andre institutter. Det er imidlertid en utfordring at studieadministrasjonen skal bli pålagt 
flere arbeidsoppgaver. Forslaget om at det bør utredes hvorvidt det kan tilføres midler til 
dette er i denne sammenheng viktig. 
 
b) Tiltaksområde 3 – Samarbeid med videregående skoler: Tiltak b) Øke skolebesøk til UiB: 
Institutt for informatikk har i dag flere arrangementer rettet mot videregående skoler, blant 
annet en IT-fagdag. Vi er positive til et økt fokus på dette blant instituttene.  
 
c) Tiltaksområde 4 - Økt studentaktivitet: Tiltak b) Økt deltakelse i undervisningen: II bruker 
per i dag stipendiater som undervisningsassistenter, og masterstudenter som gruppeledere 
til våre emner. Gruppelederne er i all hovedsak studenter som har tatt emnet selv, for kort tid 
siden, og vi ser svært positivt på dette. Med et økende studentantall på emnene våre er det 
behov for flere gruppeledere, men som det påpekes i handlingsplanen er det økonomisk 
utfordrende for instituttene. II støtter derfor følgende forslag i handlingsplanen: "Det foreslås 
derfor å opprette en egen post på fakultetets budsjett som fordeles til instituttene etter behov 
for studentassistenter. Pengene øremerkes til bruk av studentassistenter i undervisningen." 
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Svar fra Kjemisk institutt på høringsrunde vedr. forslag til 
handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013 - 2017 
Vi viser til brev fra fakultetet, datert 19.12.2012, der instituttene bes gi tilbakemelding på om 
de støtter tiltakene nevnt i handlingsplanen.   
 
Kjemisk institutt har hatt intern høringsrunde til alle ansatte på e-postsirkulasjon, og deretter 
ble saken behandlet i Programstyret i kjemi i møte 15.02.2013. Instituttet har konkludert med 
følgende:  
 
Kjemisk institutt berømmer arbeidsgruppen for godt arbeid og er positive til tiltakene nevnt i 
handlingsplanen. Kjemisk institutt stiller seg bak forslag til handlingsplan for økt rekruttering 
av bachelorstudenter 2013-2017.    
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
John Georg Seland  
Leder, Programstyret i kjemi Guro Kristin Øvsthus 
 Seniorkonsulent 
 

Referanse Dato 

2011/14723-GUØV 20.02.2013 
  

 

 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Kjemisk institutt 
Telefon 55583444 
Telefaks 55589490 
post@kj.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Realfagbygget, Allegt. 41 
Bergen 

Saksbehandler 
Guro Kristin Øvsthus 
55583445 

side 1 av 1 



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Matematisk institutt 
 

 
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
  
  

 
 

Svar fra Matematisk institutt til handlingsplan for økt rekruttering av 
bachelorstudenter 

Vi viser til brev fra fakultetet, datert 19.12.2012, der instituttene bes gi tilbakemelding på om 

de støtter tiltakene nevnt i handlingsplanen.  Matematisk institutt har sendt handlingsplanen 

ut på høring til administrasjon og vitenskapelige ansatte, i tillegg til at programstyre har 

kommet med innspill.  

 

Innspill utenfor selve handlingsplanen 

Matematisk institutt er positive til mange av tiltakene i handlingsplanen for økt rekruttering. 

Allikevel har vi et par merknader som vi mener må komme inn i selve handlingsplanen og 

tydeliggjøres.  

a. Økt satsning på utdanning av flere lektorer i matematikk og realfag. Dette er nok det 

tiltaket som på sikt virkelig kan bidra til økt rekruttering til realfag. Dette bør komme 

tydeligere frem i planen. 

b. Har mat-nat de rette bachelorgradene slik at studenter i tredje videregående med 

realfagskompetanse ønsker å komme til oss? Kunne det vært en idé å gå igjennom 

alle bachelorgrader ved fakultetet både når det gjelder innhold og hvordan de 

fremstår? Det er de mer «konkrete» bachelorprogrammene på fakultetet som har 

størst tilstrømning av studenter. Fysikk og kjemi har utviklet mer arbeidsrettede 

bachelorprogram (Nano/P-tek) i tillegg til bachelorprogram i fagretningen. Dette er 

noe også matematikk/statistikk ønsker å utrede, ved å gjøre oss mer relevant og mer 

konkurransedyktig. Hvordan vi praktisk ønsker å gjennomføre dette er et 
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diskusjonstema i de ulike faggruppene, men vi tror det kan være et virkemiddel som i 

lengden kan gi økt studenttilstrømming.   

 

Innspill til handlingsplanen  

Et viktig poeng knyttet opp mot alle punkter i rapporten er at alle tiltak som iverksettes må 

følges tett for å se om de i det hele tatt gir resultater. Det er mange gode forslag, men om det 

er en årsak/virkning mellom alle forslag og økt rekruttering er vi usikre på. Derfor bør det 

altså i hele perioden (2013-2017) undersøkes hva som gir den ønskede effekten, og hva 

som ikke har like stor betydning.  

 

1. Samordning og erfaringsutveksling  

Det må være ressurser i bunnen for arbeidsgruppen. En pot som disponeres av 

arbeidsgruppen som instituttene/fagmiljøer kan søke penger fra til ulike arrangementer/tiltak 

vil kunne gi dette større effekt.  

 

Det må på et eller annet vis legges opp til at arbeidsgruppen kontinuerlig evaluerer de ulike 

igangsatte tiltakene for å få en oversikt over hvilke tiltak som i praksis fungerer og hvilke som 

ikke gjør det. Et konkret forslag er at det kan innføres en undersøkelse blant nye studenter 

om hva som lå til grunn for deres studievalg, basert på tiltak som fakultetet har gjennomført. 

For å skape et større grunnlag i evalueringen bør kanskje en slik undersøkelse også omfatte 

de områdene som fakultetet ser på som primærområdene for rekruttering, og da også de 

studentene som velger bort våre fag, selv om de har realfagskompetanse.  

 

Ansvarsområdet til arbeidsgruppen vil trolig bli bredt og det vil medføre en god del 

arbeidsinnsats fra medlemmene i gruppen. For at arbeidsgruppen skal få mulighet til å 

arbeide grundig og langsiktig med å få gjennomført tiltakene, så bør det vurderes om det skal 

avsettes ressurser til disse arbeidsoppgaver, for eksempel at deler av arbeidsgruppens 

medlemmer frikjøpes ifra deler av sin stilling osv. Det vil gjør det lettere for arbeidsgruppen å 

følge opp tiltak kontinuerlig og ikke som en bigeskjeft for alle medlemmer, i tillegg til 

fulltidsjobben mange allerede har på sitt eget institutt.  

 

2. Internett 

Tiltak A: 



 side 3 av 6 

 
 
 
   

Matematisk institutt har i over et år hatt en person i studieadministrasjonen som har ansvar 

for instituttets nettsider og twitter-konto. Dette har ført til en omorganisering av nettsidene og 

en klarere profil. For at dette skal kunne forankres helt ned på instituttnivå, så må 

arbeidsoppgaver som informasjonsarbeid, webredaktør, sosiale medier osv. også inn i selve 

stillingsinstruksen til den enkelte medarbeider. Dette vil gi oppgavene større prestisje. 

Erfaringsmessig er internett og sosiale medier noe de ansvarlige på ulike institutter gjør når 

de har tid, og ikke en av flere arbeidsoppgaver som er klart tilknyttet og definert i 

stillingsinstruksen.  

 

I tillegg er det viktig at personen/personene som jobber med internett, kommunikasjon og 

sosiale medier både har kompetanse innenfor instituttets fagområde, men ikke minst også 

kompetanse om nye medier. Her bør det legges opp til kompetanseutveksling og 

kompetanseheving. Universitetet i Bergen har en kommunikasjonsavdeling som har 

spisskompetanse på nye medier og web, og de er etter våre erfaringer veldig interessert i å 

dele kunnskaper og delta i planlegging av nye tiltak for web og sosiale medier. 

Arbeidsgruppen bør opprette kontakt med Kommunikasjonsavdelingen med tanke på et 

kontinuerlig samarbeid, noe som også vil gjøre det lettere å få en helhetlig profil på det som 

kommuniseres ut fra fakultetet og de ulike instituttene. I anledning i at UiB i løpet av et år 

skal presentere nye nettsider og en ny grafisk profil, så er et slikt samarbeid lurt på mange 

nivåer.  

 

Til slutt er dette også et spørsmål om ressurser. Det er trolig få institutter som har kapasitet 

til å pålegge studieadministrativt ansatte/faglige ansatte dette som arbeidsoppgave, uten 

noen form for kompensasjon. Her bør det også vurderes om det bør legges midler til grunn, 

til en prosjektstilling eller lignende, hvor vedkommende har hovedansvaret for å koordinere, 

implementere og følge opp denne satsningen.  

 

Tiltak B: 

En søkeportal på internett er et meget godt forslag og er noe som bør prioriteres høyt. 

Universitetet som helhet har opplevd en nedgang i søkertallene det siste året, så dette 

tiltaket bør være noe som hele organisasjonen bør se en interesse av. Dette er et tiltak som 

bør formidles sentralt til UiB, til Kommunikasjonsavdeling og Studieadministrativ avdeling 

som jobber med rekruttering, slik at det får fotfeste i hele organisasjonen. Dette bør i første 

omgang være et ledelsesansvar og fakultetsledelsen bør får satt i gang denne prosessen på 

vegne av fakultetet og instituttene. 
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3. Samarbeid med videregående skole  

Realfagene har en spesiell rekrutteringssituasjon siden man krever realfagskompetanse av 

søkere som ønsker å studere hos oss. Derfor er det synd at det i handlingsplanen ikke er 

lagt større vekt på å starte rekrutteringsprosessen tidligere i videregående. Det er etter første 

året på videregående elevene velger studiespesialisering, og mat-nat bør bidra til at flest 

mulig velger den realfaglige varianten. Da vil det være flere potensielle studenter som kan 

søke seg til oss. Fokus på å få elever i videregående til å velge realfag som 

studiespesialisering bør også inn i handlingsplanen.  

 

Vi har ved flere anledninger sendt ut «patruljer» til videregående skoler i distriktene, et tiltak 

som har vært populært både ved skolene vi besøker, men også blant de faglige og studenter 

som har vært en del av patruljene. Her kan man vise relevansen av fagene for studenter og 

de får kontakt med det faglige miljøet. Dette er noe vi mener bør fortsettes og utvides, da 

spesielt i tiden rundt da elevene skal velge studiespesialisering ved de ulike videregående 

skolene.  

 

Et forslag fra lærerutdanningen er å knytte formidlingsdelen av PhD-studiet opp mot 

realfagspartnerskapet. Det har tidligere vært foreslått at man kan «leie en PhD-student» for 

en dag i den videregående skole. For PhD-studenten kan det gis formidlingspoeng som kan 

knyttes til opplæringsdelen av forskerutdanningen, mens elever i den videregående skole får 

dyktige faglige forelesere som foreleser i spesifikke temaer. Et slikt forslag bør utredes.  

 

Et annet forslag fra studenter er å honorere en eller flere masterstudenter til å ha stands på 

de ulike videregående skolene i distriktet (for eksempel Amalie Skram, Nordahl Grieg osv) 

med jevne mellomrom for å informere om fakultetet og realfagsmuligheter. 

 

Fakultetet bør i tillegg videreutvikle tilbudene til de faglig sterke elevene på videregående 

som ikke får de utfordringene de ønsker. MI har ved flere anledninger gitt tilbud til elever i 

videregående å ta regulære kurs, og dermed skapt en kontaktflate mellom vitenskapelige 

ansatte og potensielt nye studenter. Denne kontakten med dyktige vitenskapelige på sitt felt 

og ambisiøse studenter kan føre til at UiB blir valgt foran andre institusjoner når studentene 

skal søke høyere utdanning.   

 

4. Økt studentaktivitet  
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MI bruker allerede klasseledere og gruppeledere aktivt, og det har vi gode erfaringer med. 

Dette er noe vi ønsker å fortsette med. Siden bruken av studentassistenter varierer etter 

etterspørselen av ulike fag, støtter vi tanken om å opprette et fond på fakultetets budsjett 

som kan fordeles til instituttene etter behov. Det vil gjøre det lettere å prioritere denne typen 

aktiviteter.  

 

Økt studentaktivitet i undervisningen er selvsagt positivt. Den viktigste effekten av gode 

undervisningsassistenter er nok likevel knyttet til gjennomføringsprosenten og her vil en 

blanding av ferske og mer erfarne studenter være viktig. Hvordan studentbasert undervisning 

organiseres er også viktig (smågruppeaktiviteter, orakeltjeneste og kanskje flere, med mindre 

omfangsrike obligatoriske innleveringer spredt over hele semesteret).   

 

I tillegg har vi to innspill til dette punktet som ikke er berørt i rekrutteringsplanen 

a. Utdanningsmesser/skolebesøk. UiB sender studenter og ansatte på ulike 

utdanningsmesser for å reklamere for sine studietilbud. I hovedsak er det studenter 

fra HF/SV/JUS som sendes ut, og disse har som oftest begrenset kunnskap om 

realfagstilbudet. Fakultetet bør gå i dialog med SA, som tilsetter studentene til disse 

informasjonsturneene, slik at vi blir informert om utlysningen til disse stillingene på 

forhånd. Dette for at vi da kan oppfordre våre studenter til å søke og ta på seg slike 

betalte verv. De av oss fra MI som har deltatt på disse messene merker et enormt 

behov for studenter med realfagsbakgrunn som kan fortelle potensielle søkere om 

studiene. Det mangler foreløpig. Dette er et billig, enkelt og potensielt et meget 

effektivt tiltak som bør gjennomføres på kort sikt.  

 

b. Digitalisering. UiB har store planer med satsningen på digitalisering av undervisning, 

og mat-nat bør bruke disse mulighetene i møte med potensielle nye studenter. Ved å 

ta i bruk de ulike tekniske løsningene som DigUiB tilbyr som podcaster, elektronisk 

eksamen, elektronisk læringsmateriell osv, så vil vi stille sterkere i kampen om 

studentene. Det bør utarbeides en klar handlingsplan for hvordan Mat-Nat skal jobbe 

mot digitalisering, og dette bør også inngå i arbeidsgruppen sitt mandat.  

 

5. Fysisk synliggjøring  
Vi støtter ideen om å gjøre oss synligere på høyden og profilere vår forskning 

sterkere. Men vi stiller oss tvilende til om denne type tiltak vil være med å øke 

rekrutteringen. Det er i tillegg tiltak som koster en god del penger, som vi føler kan 
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brukes på en smartere og bedre måte. Er for eksempel en investering på over 

200 000 kr til en El-bil noe som vil kunne bidra til økt rekruttering? Det stiller vi oss 

tvilende til.  

 

Et poeng angående synliggjøring bør fremheves: Synliggjøring av hva vi gjør, av vår 

forskning og av fagene våre i samfunnet generelt. Det viktig at vi utad, både i vårt 

nærområde, men også nasjonalt viser hva vi gjør og hvilken relevans det har. Vi bør 

få flere forskere og andre ansatte ved Mat-Nat ut i offentligheten for å vise hva vi gjør, 

hvem vi er og hva våre studenter kan forvente av oss. Det vil gjør fakultetet mer 

attraktivt og styrke merkevaren UiB. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Jarle Berntsen 

Instituttleder  Reier Møll Schoder 

 førstekonsulent 
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Svar fra Molekylærbiologisk institutt på forslag til handlingsplan for 
økt rekruttering av bachelorstudenter 2013 - 2017 
 
Molekylærbiologisk institutt vil berømme Fakultetet og arbeidsgruppen for å sette fokus 
på utfordringene knyttet til rekruttering, et felt som har stor betydning og betydelig 
potensiale til å styrke rekrutteringen til våre studieprogrammer. 
 
Handlingsplanen har mange interessante og spennende forslag til tiltak. Noen vil være 
enkle å implementere mens andre bør vurderes nøyere i et kost-nytte-perspektiv før de 
settes ut i livet. 
 
Vi kommenterer innledningsvis noen generelle aspekter ved handlingsplanen og gir 
deretter kommentarer til noen av tiltakene som er foreslått. 
 
 
Generelle aspekter 
i) Om mandat og målsetning: Arbeidsgruppens mandat er klart og tydelig og første 
hovedmål er en god ambisjon for dette arbeidet. Det andre hovedmålet at: “Vi ønsker å 
beholde flest mulig av de best kvalifiserte studentene etter at de har påbegynt studier 
ved fakultetet” oppfatter vi imidlertid som problematisk og i beste fall utydelig. Dersom 
meningen er at flest mulig av de beste kvalifiserte studentene skal fullføre de 
gradsstudiene de har begynt på, så er det selvsagt ok (altså: er mål knyttet til 
frafallsproblematikken). Men formuleringen kan også oppfattes som om vi ønsker å 
“beholde flest mulig av de best kvalifiserte studentene” for oss selv. Som et universitet 
med både nasjonalt ansvar og internasjonale ambisjoner, ville en mer holdbar 
målsetning være at “Vi ønsker at det skal være sunn balanse i utveksling og mobilitet av 
de best kvalifiserte studenter mellom universiteter i både inn- og utland” - hvor “balanse” 
ikke betyr 50:50, men at vi med godt hjerte ser at noen av våre beste kvalifiserte 
studenter velger å fortsette sine studier et annet sted, samtidig som vi med åpne armer 
tar i mot dyktige studenter utenfra - i sunn balanse og skarp konkurranse. 
Det er heller ikke ikke åpenbart hvordan de foreslåtte tiltak bidrar til at «de best 
kvalifiserte studenter» søker seg til og gjennomfører våre studier. 
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ii) Om rekruttering på ulike nivå: Det kan være smart og nødvendig at denne planen 
fokuserer utelukkende på rekruttering til bachelorprogrammene, siden rekruttering til 
bachelorgrad og mastergrad fordrer forskjellige tiltak. Vi påpeker imidlertid at 
rekrutteringsutfordringene kan være forskjellige for de ulike programmene. Selv om vi 
selvsagt ønsker å styrke rekrutteringen til vårt (og de andre instituttenes) 
bachelorprogram, har vårt institutt også en stor utfordring i å styrke rekrutteringen til vårt 
masterprogram. Dette har betydning for hvordan vårt institutt vil og må prioritere 
ressurser og tid til rekrutteringsarbeidet. 
 
iii) Vi ser at planen i liten grad sier noe om hvordan eventuelle nye tiltak skal fungere 
sammen med allerede eksisterende tiltak/aktører: f.eks. Infosenteret på Realfagbygget 
og Opptakskontoret svarer på henvendelser fra potensielle søkere, UiB-ambassadørene 
reiser hver vår ut til veldig mange videregående skoler i Norge, og BT arrangerer også 
hvert år nettmøter mellom utdanningsinstitusjoner og undrende søkere, hvor UiB deltar. 
Samspillet med Skolelaboratoriet (i tiltak 3) er et glimrende eksempel på hvordan ulike 
tiltak/aktører kan fungere sammen. 
 
Når det er sagt, vil MBI selvsagt være rede til å delta med iver og engasjement i tiltak 
som er skissert her. Vi noterer oss derfor med tilfredshet at ikke “alle institutter følger opp 
alle tiltak til enhver tid”. Samtidig er det viktig å se rekruttering til bachelorstudiene i 
sammenheng med andre aktiviteter, som kvalitet i forskning og utdanning, formidling og 
annen utadrettet virksomhet. Når de unge studenter gjør sine valg, er det ikke bare den 
informasjon og kommunikasjon som er spesielt tilrettelagt for dem som teller, - men hele 
universitetets og fakultetets anseelse. 
 
Kommentarer til de enkelte tiltak: 
 
Tiltaksområde 1 – Samordning og erfaringsutveksling 
Erfaringsutveksling og koordinerte tiltak kan ha stor effekt. Det er imidlertid meget viktig 
at en slik arbeidsgruppe funger godt og legger opp til et fornuftig aktivitetsnivå som står i 
tråd med de tiltak som lar seg gjennomføre og som virker. Gitt den pressede 
arbeidssituasjonen i studieadministrasjonene på fakultetet og instituttene, må 
arbeidsgruppens instruks inneholde en løpende vurdering av sin berettigelse, og den bør 
ledes og administreres fra fakultetet. 
 
Tiltaksområde 2 Internett 
b) UiB må selvsagt ha en inngang til sin web-baserte informasjon for studenter som 
søker seg hit. Den ble ikke god i den eksternweben vi har nå, og vi håper det blir mye 
bedre i den nye eksternweben som er under utvikling. En slik portal som skisseres kan 
bli veldig bra. Men, som nevnt innledningsvis, vil potensielle studenter like gjerne være 
på jakt etter informasjon på UiBs og instituttenes ordinære websider (undersøkelser viser 
det). Det som var en ambisjon for det websystemet vi nå har var at informasjon om 
studier skulle knyttes til f.eks. forskningsinformasjon via tagging og metadata. Dette kan 
knapt sies å ha vært en suksess. I dette bildet, er det noe uklart for oss hva den portal 
som her omtales er tenkt å være. 
 
a) Vi tar forøvrig til etterretning instituttenes ansvar for å holde god og relevant 
informasjon på instituttenes websider. Er det vurdert om det ville være mest 
hensiktsmessig at fakultetet har kompetent person som kan bistå instituttene med å 
generere god informasjon på web, evt. om eksisterende stab i UiBs 
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kommunikasjonsavdeling kan sette av tid til dette? En mulighet som bør vurderes er å 
lønne noen av våre andresemesterstudenter til å hjelpe oss med å gjøre nettsidene våre 
mer rekrutteringsvennlige. Selv ser vi for oss å hente inspirasjon fra Matematisk institutt 
sine nettsider om første studieår, for å selv lage noe lignende. 
Forslaget om at alle institutter og fakulteter må ha en egen ansvarlig for å møte søkerne 
på internett må vurderes nøye før det settes ut i livet. Dette kan fort bli meget 
kostnadskrevende, og dersom det ikke er skikkelig kvalitet i dette, vil tiltaket kunne få 
motsatt effekt. En slik møte-på-internett funksjon ble vurdert i forbindelse med design av 
nåværende websystem og ble frarådet. Analyse og vurdering fra den gang bør sjekkes 
ut. Mange av spørsmålene som kommer fra søkerne er også svært tverrfaglige, og info-
senteret på fakultetet gjør allerede en veldig god jobb med å svare godt på disse 
henvendelsene. 

Tiltaksområde 3: Samarbeid med videregående skole 
Verktøy for kontakt med lærere og økte skolebesøk til UiB: Vi samarbeider med 
Skolelaboratoriet, og er svært fornøyde med jobben de gjør. Blant annet hjelpe de oss 
med påmeldingen til Molekylærbiologisk dag for elever i videregående skole. 
 
Ansatte og studenter besøker skoler: Dette gjennomføres gjennom Utdanning i Bergen. 
MatNat kan helt sikkert profitere på at egne realister reiser på besøk, men vi må påse at 
oppleggene ikke blir for parallelle og konkurrerende med hverandre.  
 
Økt studentaktivitet 
Vi støtter prosjektet “få studentene med på laget” i regi av realistutvalget. 
Molekylærbiologisk institutt bruker studenter som gruppeledere, men vi ønsker ikke at 
fakultetet skal øremerke midler til bruk av studenter i undervisningen. Instituttene må 
beholde sin handlefrihet, ikke få den innskrenket. 
 
Fysisk synliggjøring 
Vi er positive til at universitetet kan bli mer synlige i bybildet generelt, og på 
universitetsområdet spesielt. Imidlertid handler dette om fornuftig ressursbruk, og vi ser 
for eksempel heller at gode nettsider prioriteres fremfor elbil. 
 

 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Rein Aasland 
Instituttleder Gunhild Brubakken 
 førstekonsulent 
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Svar fra Institutt for fysikk og teknologi, Handlingsplan for økt 
rekrutering av studenter

Generelt:
Arbeidsgruppen har gjort en utmerket jobb og kommer med mange gode 
forslag, noen av disse kan iverksettes straks uten og ellers kan 
rapporten fungere som en idébank en god stund framover.

Tiltaksområde 1 - Samordning:
Vi støtter forslaget om en fast arbeidsgruppe for samordning av 
rekrutteringstiltak. Denne gruppen bør ledes av fakultetet og få tildelt 
noen midler som kan brukes både til felles tiltak og enkelttiltak som 
institutter ønsker å prøve ut.

Tiltaksområde 2 - Internett:
Dette er kanskje det viktigste området å satse tungt på. En eget portal 
for potensielle søkere til bare UiB burde være en selvfølge og 
instituttene må ha myndighet til å formidle på de lokale studiesidene 
relevant informasjon som er i tråd med realiteten, selv om den kan være 
politisk ukorrekt.
Vi er smertelig klar over at det kreves betydelig arbeidsinnsats fra 
instituttenes side på utforming og oppdatering av gode lokale 
internettsider. Den lettvinte løsningen (sett utenfra) er å peke på 
instituttenes studieadministrasjon, men på mange av instituttene er 
studieadministrasjonen meget hardt presset og det kan være nødvendig med 
hjelp utenfra i perioder.

Tiltaksområde 3 - Samarbeid med videregående skole:
De fire gruppene med tiltak som nevnes i rapporten er alle meget 
relevante. Slike tiltak eksisterer i større eller mindre grad i dag og 
det er all grunn til å forsterke denne aktiviteten fordi det er først og 
fremst her at elevene i videregående skole kommer i direkte kontakt med 
forskere og miljøet rundt dem. Det nevnes i rapporten at phd-kandidater 
kan få formidlingspoeng for aktiviteter innenfor dette tiltaksområdet -
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det er også mulig å gi masterstudenter studiepoeng, for eksempel hvis de 
har vært på besøk på en skole. Vår erfaring er at svært mange 
stipendiater og masterstudenter setter stor pris på å komme direkte i 
kontakt med elever i videregående skole og formidle fag. Denne kulturen 
bør vi oppmuntre til.
Mat.-nat. fakultetet har allerede en enestående kanal som sørger for 
smidig og direkte kontakt mellom fagpersoner på UiB og realfagslærere i 
skolen, nemlig Skolelaboratoriet.

Tiltaksområde 4 og 5 - Økt deltakelse i undervisningen, og Fysisk 
synliggjøring:
Vi støtter de tiltakene som nevnes her. Fysisk synlighet og tiltalende 
innearealer er ofte undervurdert når det gjelder elevenes inntrykk av 
institusjonen. Om fakultetet tar seg råd til å kjøpe og drifte en elbil 
må andre vurdere, men tanken er interessant.

Vennlig hilsen

Kjartan Olafsson

Leder for programstyrene Hanne Israelsen

seniorkonsulent
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