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Som ledd i det pågående administrative utviklingsarbeidet ved Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet, for å tilpasse den samlede administrasjonen til den nye 

instituttledermodellen, leverer med dette Undergruppe for Studieadministrasjon sin første 

delinnstilling til Styringsgruppen. 
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Sammendrag 
 

Undergruppen for studieadministrasjon har arbeidet etter følgende overordnede målsettinger 

for det studieadministrative arbeidet ved fakultetet: 

 

Den samlede studieadministrasjonen ved fakultetet skal på en profesjonell måte legge 

til rette for rekruttering til og utvikling av fakultetets utdanningstilbud. 

Studieadministrasjonen skal legge forholdene til rette for at studentene ved fakultetet 

får gode arbeidsforhold innenfor et attraktivt og relevant utdanningstilbud. 

Studieadministrasjonen skal yte god service til studenter og ansatte, initiere og bidra 

til et systematisk utviklingsarbeid knyttet til læringsmiljø, undervisning og 

studieadministrasjon, samt bidra med innspill til og innsikt i den offentlige debatt 

rundt utdanningspolitiske spørsmål, med vekt på realfag. 

 

 

Gruppen har brukt mye tid på å kartlegge alle typer studieadministrative områder og 

oppgaver og plassere ansvaret for disse på institutt- og fakultetsnivå. Områdene er 

kategorisert i tre hovedkategorier: 

 

1. Arbeidet rettet direkte mot studenter og potensielle studenter 

2. Administrativ oppfølging av studentene 

3. Andre studieadministrative oppgaver 

 

Gruppen har også identifisert det som anses å være hovedendringer i plassering av ansvar og 

oppgavevolum som resultat av ytre rammebetingelser, først og fremst som resultat av 

Kvalitetsreformen, nye elektroniske støttesystemer og økt internasjonal studentmobilitet.  

 

Gruppen har i sitt arbeid kommet fram til noen anbefalinger som den ønsker å løfte fram 

spesielt.  

 

 Etablering av et informasjonssenter ved fakultetet 

Gruppen mener at det må være en målsetting å etablere et informasjonssenter ved 

fakultetet, og ber Styringsgruppen initiere et utredningsarbeid.  

 

 Klargjøring av kompetansekrav og sikre kompetanseutvikling (og belønning) 

Arbeidsgruppen mener at fakultetet i fremtiden bør rekruttere personale som 

motiveres av muligheten til å bidra til utvikling. Et slikt siktemål med 

studieadministrasjonen vil nødvendigvis stille større krav til kompetansen hos dette 

personalet. Dette må det legges til rette for ved ansettelser og ved mulighet for 

utvikling i stillingene. Studieadministrativt ansatte må defineres og synliggjøres som 

nøkkelpersonale, og bør få betingelser som sikrer kontinuitet.  

 

 Det bør åpnes for at flere institutter kan gå sammen om finansiering av 

studieadministrativ stillinger ved behov 

 

 Det bør opprettes en sentral felles oversettelsestjeneste ved UiB 

Gruppen mener det bør opprettes en sentral, felles tjeneste ved UiB for oversettelse 

av dokumenter, informasjon m.m. til engelsk for å sikre samme servicenivå for 

internasjonale som for norske studenter og søkere. 
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Bakgrunn og mandat 
 

I møte 15. september 2002 behandlet fakultetsstyret en sak med tittel: Gjennomgang og 

utvikling av de samlede administrative funksjoner ved fakultetet. Her ble det vedtatt å 

oppnevne en Styringsgruppe, og denne ble gitt et mandat og en tidsfrist som framgår av 

saksforelegget til styret
1
.  

 

Det er gitt i Styringsgruppens mandat at arbeidet skal organiseres i undergrupper innenfor 

saksfeltene: Studieadministrasjon, økonomi, forskningsadministrasjon og personal-

administrasjon (inkl. ekspedisjon, post, arkiv etc).  

 

Styringsgruppen vedtok 5. oktober 2004
2
 følgende mandat for undergruppen i Studie-

administrasjon:  

 

Fellesmandat for alle undergruppene  

"Undergruppenes arbeid skal deles i to faser.  

 

Første fase (høsten 2004) blir en kartleggingsfase. Innstilling fra gruppene på dette 

punkt skal inneholde en beskrivelse av nåsituasjonen, kartlegging av arbeidsoppgaver 

og skissemessige forslag til løsninger for å oppnå ønsket servicenivå.  

 

I neste fase (første kvartal 2005) skal gruppene arbeide videre med valgt modell, 

foreslå konkret organisering og tiltak for tilrettelegging for implementering, og 

utarbeide konkrete rutinebeskrivelser innen saksområdet. I fase to vil det også være 

ønsket at det utarbeides forslag til konkrete planer for kartlegging av kompetansenivå 

og utarbeidelse av kompetanseutviklingsprogram ved fakultetet.  
 

Undergruppene skal også fungere som viktige høringsinstanser for styringsgruppen i 

dens arbeid med å utarbeide en enhetlig overbygning, - den samlede innstillingen om 

fremtidig organisering for å tilrettelegge for å oppnå den ønskede standard for god 

administrasjon ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet tilpasset fakultetets 

organisasjonsmodell." 

 

Undergruppe for studieadministrasjon  

"For overordnet mandat for arbeidet vises til Styringsgruppens mandat. Se også 

Fellesmandat for alle undergruppene (over).  

 

Studiegruppens mandat er å  

 

 Kartlegge dagens oppgaver, rutiner og utfordringer innen studieadministrasjon  

 Definere ønsket servicenivå  

 Komme med forslag til hva som vil være en hensiktsmessig arbeidsdeling 

mellom institutter og fakultetsnivået når det gjelder studieadministrasjon  

 

                                                 
1
 http://www.uib.no/mnfa/fakstyret/sakslister/2004/09_15/085.htm 

2
 http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/styring/ref051004.pdf 
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Målsettingen er at vi i større grad skal se på den samlede administrasjonens muligheter 

til å bidra til at fakultetet oppnår sine mål, altså institutt-fakultet sett under ett.  

 

Forholdet til Utdanningsavdelingen vil måtte være sentralt i gruppens arbeid. God 

kommunikasjon mot Utdanningsavdelingen er derfor viktig. Gruppen må også vurdere 

hvorvidt det er hensiktsmessig å trekke studenter inn i enkelte faser av arbeidet.  

Det skal i prosessen legges vekt på den overordnede målsetning om fullstendig 

saksbehandling på et nivå.  

 

Frist for levering av innstilling blir 6. januar 2005
3
." 

 

 

Gruppens sammensetning og arbeidsform 
 

Gruppen har bestått av: 

 Studiesjef Elisabeth Müller Lysebo, leder, fakultetssekretariatet 

 Seniorkonsulent Ingrid W. Solhøy, fakultetssekretariatet 

 Konsulent Bjørn Bleie, fakultetets felles studentekspedisjon 

 Førstekonsulent Lars Jordanger, Matematisk institutt 

 Seniorkonsulent Eli N. Høie, Institutt for biologi 

 

Rådgiver Kristin Bakken, fakultetssekretariatet, har hatt sekretærfunksjon ved avslutning av 

denne første delinnstillingen. Kontorsjef Heidi Espedal, Institutt for geovitenskap, deltok på 

de to første møtene. 

 

På grunn av kompetansenivået som mange av de studieadministrative oppgavene krever, har 

undergruppen i sitt arbeid med å samle inn informasjon om studieadministrative oppgaver 

og rutiner, kontaktet spesialister på de ulike arbeidsoppgavene. Under behandlingen av 

områdene Informasjonsarbeid og Internasjonalisering supplerte gruppen seg med 

representanter fra Utdanningsavdelingen og fakultetssekretariatet. Ansatte i 

studieadministrasjonen, først og fremst på fakultetssekretariatet, har også bidratt i 

kartleggingsarbeidet forøvrig. 

 

Gruppen har hatt 12 møter, inklusive ett heldagsmøte. I avslutningsfasen har gruppen 

kommunisert på e-post. 

 

Overordnede målsettinger for studieadministrasjonen ved 
fakultetet 
 

Undergruppen for studieadministrasjon har arbeidet etter følgende overordnede målsettinger 

for det studieadministrative arbeidet ved fakultetet: 

                                                 
3
 Leder av styringsgruppen besluttet senere å gi alle undergruppene utsatt frist til 25. januar for innlevering. 
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Den samlede studieadministrasjonen ved fakultetet skal på en profesjonell måte legge 

til rette for rekruttering til og utvikling av fakultetets utdanningstilbud. 

Studieadministrasjonen skal legge forholdene til rette for at studentene ved fakultetet 

får gode arbeidsforhold innenfor et attraktivt og relevant utdanningstilbud. 

Studieadministrasjonen skal yte god service til studenter og ansatte, initiere og bidra 

til et systematisk utviklingsarbeid knyttet til læringsmiljø, undervisning og 

studieadministrasjon, samt bidra med innspill til og innsikt i den offentlige debatt 

rundt utdanningspolitiske spørsmål, med vekt på realfag. 

 

Hva er studieadministrasjon? 
 

De studieadministrative arbeidsoppgavene er rettet mot studenter, mot potensielle studenter, 

mot vitenskapelig personale, mot ulike nivåer og administrative avdelinger ved UiB og mot 

eksterne samarbeidspartnere med fler.  

 

Mot alle disse målgruppene spenner arbeidet fra rene tekniske oppgaver, som for eksempel 

oppdateringer i studentdatabaser, planlegging av detaljer omkring undervisningsrom og 

timeplanlegging, leie av eksamenslokale, til mer kvalitative, utviklingspregede oppgaver og 

funksjoner. Med kvalitative funksjoner menes blant annet pedagogisk tilrettelegging av 

undervisning, studieveiledning, studiekvalitetsarbeid, rekrutteringsarbeid og det å initiere 

utviklingsarbeid på alle områder og nivå. Det innebærer også koordinering på tvers av de 

organisatoriske nivåene ved UiB og i forhold til samfunnet utenfor universitetet. I tillegg 

kommer saksbehandling som for eksempel sekretærarbeid for ulike styrer og utvalg, og 

forvaltning av regelverk.  

 

Figuren under illustrerer de ulike nivåene ved UiB der studieadministrative oppgaver 

utføres, og den normale informasjonsflyten mellom disse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I tillegg kommer Studentsamskipnaden (SiB) med Karrieresenteret og Velferdsdivisjonen 

som er nært knyttet til UiB. 

 

 

Føringer for arbeidet 
 

Det har vært fattet en rekke vedtak de senere år, de fleste relatert til innføringen av 

Kvalitetsreformen, som har gitt føringer for gruppens arbeid. Dette gjelder særlig: 

 

UA 
Fellestjenester 

Informasjonstjenester 

Studiekvalitet 

Student- og 

fakultetstjenester 

Senter f. e.- og videreutd. 

Fakultets-

sekretariatet 

Student-

ekspedisjon 

Institutt- 

administrasjon 

Studie-

program 
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 Mandatene for fakultetets programstyrer, hovedprogramstyre ved instituttene og 

fakultetets studiestyre. 

 To allerede vedtatte planer for internasjonal studentmobilitet; en strategiplan for 

UiBs internasjonaliseringspolitikk
4
 og en for organisering av administrasjon av 

internasjonale studenter
5
. som gjelder fra 01.01.05. 

 I forbindelse med oppstarten av et pågående kompetansehevingsprogram for 

studieveiledere, initiert fra UiB sentralt, ble det våren 2003 utformet en skriftlig 

konkretisering av arbeidsdelingen mellom Utdanningsavdelingen og fakultetene. 

”Fakultetene” ble her brukt som en samlebetegnelse for fakultetssekretariatets 

studieadministrasjon og studieadministrasjon på institutt/studieprogram. 

Undergruppen for studieadministrasjon har imidlertid sett det som nødvendig å skille 

mellom disse nivåene for å synliggjøre hvilket nivå som har ansvar for hva pr. i dag 

(dvs. etter innføring av reformen).  

 I tillegg kommer at fra 01.01.04 hadde alle fakultetets institutter (inkl. Senter for 

miljø- og ressursstudier) et enhetlig nivå på sin studieadministrasjon ved at de har en 

studieadministrasjon som består av minst én studiekonsulent. 

 

Endringer i organisering og rutiner som resultat av innføringen av av Kvalitetsreformen har 

medført at gruppen har sett det som naturlig å gå noe lenger enn styringsgruppens bestilling 

til fase 1.  

 

Innenfor hvert identifisert område har gruppen valgt å konkretisere flytting av 

arbeidsoppgaver fra fakultetssekretariatet til institutt/studieprogram, og å beskrive oppgaver 

som vil bli/er blitt nye eller flyttet som følge av reformen. Fordi fakultetet nå stort sett er 

ferdig med innføringsfasen av reformen og er kommet over i driftsfasen, var det nødvendig 

at ansvarsfordelingen innenfor det studieadministrative området ble beskrevet så tidlig som 

mulig slik det er i dag, eller slik det er i ferd med å utvikle seg. 

 

 

Studieadministrative arbeidsområder 
 

Som det framgår over har den samlede studieadministrative staben ved Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen ansvar for et bredt spekter av 

arbeidsoppgaver, og arbeidet i gruppen begynte med å identifisere og spesifisere disse.  

 

Nedenfor følger en opplisting av de identifiserte studieadministrative områdene og 

oppgavene. Deretter følger en oversikt over de viktigste endringene bl.a. Kvalitetsreformen 

og innføringen av elektroniske støttesystemer har medført for fakultets- og instituttnivået 

ved fakultetet.  

 

De identifiserte områdene for studieadministrasjon og plassering av ansvar innenfor disse, er 

mer utførlig beskrevet i vedlagte appendiks. Gruppen har i liten grad diskutert konkrete 

tiltak under de ulike områdene. De tiltak som måtte framkomme av appendiks, men som 

ikke er omtalt i selve rapporten, er skissemessige og vil måtte bearbeides videre i fase 2. 

Gruppen har også i liten grad diskutert kompetanseoppbygging, men tatt med konkrete 

forslag der disse har vært opplagt. 

                                                 
4
 http://www.uib.no/ua/studenttjenester/utveksling/mobilitetsplan.htm 

5
 http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/studie/internasj_service.pdf 

http://www.uib.no/ua/studenttjenester/utveksling/mobilitetsplan.htm
http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/studie/internasj_service.pdf
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Som nevnt over, er studieadministrasjon et svært sammensatt saksfelt. Mange av de ulike 

arbeidsoppgavene henger tett sammen, så det har på enkelte punkt vært vanskelig å finne en 

entydig plass der et tema blir omtalt. Det er også mange muligheter for kategorisering av de 

ulike områdene. Gruppen har valgt å samle en del nærliggende tema så langt som mulig i tre 

hovedområder. For å unngå dublering av informasjonen er det i den vedlagte tabellen lagt 

inn interne referanser mellom disse der det er naturlig. 

 

I det første området er hovedfokus på den delen av det studieadministrative arbeidet som 

retter seg direkte mot potensielle studenter og mot studenter som alt er i systemet vårt. 

Rekkefølgen er valgt slik at den i størst mulig grad gjenspeiler når studenter møter de ulike 

aspektene ved vårt system. Område 2 omhandler arbeidsoppgaver som er (eller kan bli) 

nødvendige i forbindelse med administrativ oppfølging av studentene. 

 

Område 3 dreier seg om arbeidsoppgaver som i mindre grad har direkte med enkeltstudenter 

å gjøre. 

 

Område 1 (direkte mot studenter og potensielle studenter) 

 Rekrutterings- og informasjonsarbeid – eksternt – målgruppe: potensielle søkere 

 Informasjonsarbeid – eksternt – målgruppe: søkere 

 Opptak  

 Studentmottak 

 Læringsmiljø 

 Informasjonsarbeid – internt – målgruppe: eksisterende studenter 

 Ekspedisjon og skranketjenester 

 Studieveiledning 

 Karriereveiledning 

 Internasjonal studentmobilitet 

o Studenter inn 

o Studenter ut 

 

Område 2 (administrativ oppfølging av studentene) 

 Undervisningsadministrasjon 

 Eksamensadministrasjon 

 Innpassing og godkjenning 

 Studieløpsadministrasjon 

 Studiekvalitet/Kvalitetssikring av undervisningen/utdanningen 

 Felles studentsystem (FS) 

 Øvrige elektroniske støttesystem 

 

Område 3 (andre studieadministrative oppgaver) 

 Saksbehandling, sekretærfunksjoner 

 PhD-administrasjon 

 Undervisningsbudsjett og statistikk 

 Arealsaker 
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Hovedendringer i plassering av ansvar og oppgavevolum 
som resultat av ytre rammebetingelser 
 

Disse endringer representerer ikke gruppens forslag til større endringer, men status for 

endringer som har skjedd, er i ferd med å skje eller bør skje som resultat av 

Kvalitetsreformen, nye elektroniske støttesystemer med mer (jfr. føringene i arbeidet 

beskrevet ovenfor). Gruppen vil gjøre oppmerksom på at elektroniske støttesystemer fører til 

profesjonalisering, men er samtidig krevende pga ”barnesykdommer”, stadig videreutvikling 

og krav til kontinuerlig vedlikehold. Systemene krever ofte stor grad av opplæring og/eller 

kompetanse hos brukerne. 

 

Saksområde Hovedendring 

Rekrutterings- og 

informasjonsarbeid – eksternt – 

målgruppe: potensielle søkere 

Ingen store endringer mellom fakultets- og 

instituttnivå, men gjennom UiBs standardisering er 

arbeidet med dette økt noe i fht. tidligere. Fakultetets 

reisevirksomhet i forbindelse med rekruttering er 

redusert i fht. tidligere. 

Informasjonsarbeid – eksternt – 

målgruppe: søkere 

Uendret 

Opptak  Begge nivå har fått noe ekstra arbeid med 

internopptak – størst belastning på programnivå. 

Eksisterte ikke tidligere. 

Studentmottak Økt ansvar for institutt/program pga mottak på 

programmene, uendret på fakultetet 

Læringsmiljø Forventes økt innsats 

Informasjonsarbeid – internt – 

målgruppe: eksisterende studenter 

Ingen store endringer mellom fakultets- og 

instituttnivå, men gjennom UiBs standardisering er 

arbeidet med dette økt noe i fht. tidligere. I større 

grad enn tidligere en kontinuerlig prosess pga 

elektroniske portaler. 

Ekspedisjon og skranketjenester Fakultetets studentekspedisjon er ny (fra 2003). 

Forventer derfor reduksjon av studenthenvendelser i 

instituttekspedisjonene. 

Studieveiledning Økt på institutt-/programnivå fordi studentene er tatt 

opp på program. Også økt fordi strammere rammer 

omkring studiene fører til større behov for 

oppfølging/veiledning. En større andel utenlandske 

studenter på programmene medfører også økt behov 

for oppfølging og veiledning. Redusert på 

fakultetsnivå. 

Karriereveiledning Uendret 
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Internasjonal studentmobilitet Markert økning på institutt-/programnivå fordi flere 

studenter skal reise ut, alle program skal ha 

utvekslingsavtaler og all studentkontakt skal foregå 

mot programmet eller mot UiB sentralt. 

Fakultetsnivået skal ikke lenger ha studentkontakt, 

men motivere, initiere og støtte instituttene i arbeidet 

med internasjonal studentmobilitet. Det forventes 

også økt arbeid med godkjenningssaker på fakultetet 

pga økt internasjonal rekruttering til gradsstudier. 

Undervisningsadministrasjon Økt pga nye emner og undervisningsformer som 

krever mer koordinering og organisering. Noe økt på 

institutt-/programnivå pga nyinnført beredskapsplan 

for studenter i utlandet. 

Eksamensadministrasjon Noe økning på begge nivå p.g.a. 

underveisvurderinger. Økt vitnemålsproduksjon på 

fakultetsnivået. 

Innpassing og godkjenning Økning i antall saker knyttet til internasjonal 

studentmobilitet. 

Studieløpsadministrasjon Økning på begge nivå p.g.a. mange nye 

arbeidsoppgaver, blant annet utdanningsplaner. 

Studiekvalitet/Kvalitetssikring av 

undervisningen/utdanningen 

Økning på begge nivå pga nye arbeidsoppgaver, 

særlig knyttet til rapportering og systematisering av 

arbeidet. 

Felles studentsystem (FS) Økning på institutt-/programnivå etter overføring av 

registrering av opplysninger om PhD-kandidater, 

registrering av informasjon som skal publiseres i 

portalene, vedlikeholde informasjon om 

programstudenter, registrering i fht. 

beredskapsplanen
6
. 

Øvrige elektroniske støttesystem Noe økning på institutt-/programnivå, bl.a. arbeid 

med rombookingssystemet og Classfronter. 

Saksbehandling, sekretærfunksjoner Noe økning på institutt-/programnivå, først og fremst 

knyttet til økt behov/krav om reglementskunnskap. 

Også en økning på instituttnivå pga økningen i 

antallet programstyrer (i forhold til tidligere ExU), 

med tilhørende behov for sekretærfunksjon. 

PhD-administrasjon Noe økning på begge nivå – på institutt: FS-

registrering, mer veiledning av kandidatene. På 

fakultetet: redusert FS-registrering, men økt arbeid 

med godkjenning av utenlandske utdanninger. 

Undervisningsbudsjett og statistikk Noe økning på begge nivå – mer arbeid med 

studentstatistikk. Noe mer arbeid på instituttnivå med 

å søke om midler til spesielle tiltak. 

Arealsaker Uendret 

 

                                                 
6
 http://www.uib.no/ua/studenttjenester/utveksling/beredskap/index.htm 

http://www.uib.no/ua/studenttjenester/utveksling/beredskap/index.htm
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Servicenivå 
 

Gruppen har i fase 1 i hovedsak drøftet servicenivå på generelt nivå. I fase 2 vil vi se mer på 

servicenivået for de enkelte områdene. 

 

Når det gjelder det generelle servicenivået er gruppen opptatt av at arbeidet som gjøres og 

informasjonen som gis, skal holde høy kvalitet og at det skal finnes 

kvalitetssikringsprosedyrer. Gruppen er videre opptatt av at det må være en god 

informasjonsflyt mellom nivåene og at god opplæring blir gitt slik at ønsket servicenivå og 

kvalitet oppnås. Videre må studieadministrasjonen sørge for at all relevant faglig og praktisk 

informasjon er tilgjengelig og oppdatert på Intranett og Internett, og besitte kunnskap for å 

henvise videre dersom en ikke selv kan svare eller løse saken. Studieadministrasjonen skal 

være imøtekommende og yte god service overfor studenter og ansatte som henvender seg, 

men samtidig drive et godt og aktivt informasjonsarbeid for å sikre mest hensiktsmessig 

tidsbruk og prioritering av arbeidsoppgaver. Det er videre viktig å skape robuste systemer 

for henvendelser og fravær. 

 

Det vises for øvrig til UiBs serviceerklæring
7
 overfor studentene, og servicenivået som er 

definert for internasjonal studentmobilitet i den vedtatte planen
8
 for organisering av 

administrasjon av internasjonale studenter som gjelder fra 01.01.05. 

 

Gruppen mener det bør opprettes en sentral, felles tjeneste ved UiB for oversettelse av 

dokumenter, informasjon m.m. til engelsk for å sikre samme servicenivå for internasjonale 

som for norske studenter og søkere. 

 

 

Spesielle forhold/tiltak 
 

Gruppen har i sitt arbeid kommet fram til tre forhold som den ønsker å løfte fram spesielt.  

 

Det første gjelder forslag om å etablere et informasjonssenter ved fakultetet. Selv om 

gruppen bare unntaksvis har kommet så langt i sitt arbeid at konkrete tiltak har vært 

diskutert på de enkelte punktene, vil gruppen anbefale overfor styringsgruppen at det settes i 

verk en utredning med det siktemål å etablere et studieinformasjonssenter ved fakultetet.  

 

Som nevnt innledningsvis er studieadministrasjon et komplekst saksfelt som inneholder 

tekniske oppgaver og mer kvalitative funksjoner og oppgaver som kontinuerlig kan utvikles 

for å øke utdanningskvaliteten og rekrutteringen. Det andre forholdet gruppen ønsker å 

belyse spesielt overfor styringsgruppen er derfor behovet for at fakultetet tar stilling til 

hvordan en vil bruke studieadministrasjonen og hvilke konsekvenser det får for rekruttering 

til stillingene. Arbeidsgruppen mener at fakultetet i fremtiden bør rekruttere personale som 

motiveres av muligheten til å bidra til utvikling. Et slikt siktemål med 

studieadministrasjonen vil nødvendigvis stille større krav til kompetansen hos dette 

personalet. Dette må det legges til rette for ved ansettelser og ved mulighet for utvikling i 

                                                 
7
 http://studentportal.uib.no/service  

8
 http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/studie/internasj_service.pdf  

http://studentportal.uib.no/service
http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/adm/studie/internasj_service.pdf
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stillingene. Studieadministrativt ansatte må defineres og synliggjøres som nøkkelpersonale, 

og bør få betingelser som sikrer kontinuitet. En slik satsning vil koste noen ressurser, men en 

kompetent studieadministrasjon vil i betydelig grad bidra til å avlaste det vitenskapelige 

personalet, til kvalitetsutvikling og til organisering av læringsaktiviteter (egenaktivitet) for 

studentene. 

 

Det tredje forholdet som arbeidsgruppen i sin diskusjon har berørt, er at en bør utrede 

muligheten for at flere institutt kan gå sammen om finansieringen av enkelte 

studieadministrative stillinger.  

 

 

Om tabellvedlegget (appendiks) 
 

Vedlagte tabell inneholder beskrivelse av de studieadministrative arbeidsområdene, forslag 

til plassering av ansvar innenfor feltene, langt på vei rutinebeskrivelser samt noen 

skissemessige forslag til tiltak, kompetansehevingstiltak og servicenivå. Gruppen betrakter 

vedlagte tabell som et arbeidsdokument og vil fortsette arbeidet med dokumentet i fase 2. 

 

Oppgaver/områder der det blir/nylig er blitt økt arbeidsomfang på fakultets- og/eller 

institutt-/programnivå er i tabellen markert med fet skrift. 

 

Som nevnt over iverksatte UiB et kompetansehevingsprogram for studieveilederne, og kartla 

i den forbindelse de studentrettede tjenestene og plasserte ansvaret for de ulike oppgavene 

på sentralt- eller fakultetsnivå våren 2003. Dette arbeidet dannet utgangspunktet for 

beskrivelse av ansvar og oppgaver i tabellvedlegget. Gruppens arbeid har imidlertid 

avdekket en rekke oppgaver og områder som ikke var beskrevet i dokumentet fra 2003, i 

tillegg til at det, som tidligere nevnt, ikke var foretatt skille mellom oppgaver på fakultets- 

og instituttnivå. Revisjoner av UAs – og eventuelt fakultetets - ansvar i forhold til det 

opprinnelige dokumentet fra 2003, har skjedd i dialog med representanter fra UA og er i tråd 

med vedtatte endringer i de studieadministrative ansvarsforholdene. For noen av områdene 

som er kommet til, mangler det beskrivelse av Utdanningsavdelingens (UAs) ansvar fordi 

UA ikke deltok i gruppens arbeid med disse. 
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Appendiks – tabellvedlegg for rutinebeskrivelser og 
ansvarsplassering 
 

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

 

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

