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HANDLINGSPLAN FOR REKRUTTERING – ARBEIDSGRUPPE OG MANDAT

Oppnevning og mandat for arbeidsgruppe som skal utarbeide et utkast til handlingsplan
for styrket rekruttering til bachelorprogrammene ved fakultetet
«Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har som mål å utdanne kandidater på høyt nivå
og av høy kvalitet med et best mulig bredde- og dybdegrunnlag for videre studier og
arbeidsliv. Gjennom å tilby forskningsbasert utdanning som virker motiverende og
stimulerende på studentene, vil fakultetet være en konkurransedyktig aktør på
utdanningsmarkedet. Utdanningen skal være relevant for videre arbeid både i næringsliv,
skoleverket, akademia og annen offentlig virksomhet» (hentet fra fakultetets strategiplan1).
Som ledd i oppfølging av strategiplan vil vi utvikle en handlingsplan for rekruttering til
bachelorprogrammene ved fakultetet. En høring om grunnleggende prinsipper for en slik
handlingsplan har vært på høring til instituttene sammen med en forespørsel om forslag til
deltagere en arbeidsgruppe. Alle instituttene har svart på høringen og på bakgrunn av disse
innspillene vil vi foreslå å oppnevne en arbeidsgruppe med tilhørende mandat.
Følgende arbeidsgruppe ønskes oppnevnt:
Helge Drange - Leder
Siv Midttun Hollup
Inger Johanne Fjellanger
Marielle Ryste Hauge
Studentrepresentant
Harald Åge Sæthre – Sekretær

(Professor, Geofysisk institutt)
(Postdoktor, Institutt for Informatikk)
(Overingeniør, Kjemisk institutt)
(Studiekonsulent, Molekylærbiologisk institutt)
(Realistutvalget)
(Rådgiver, fakultetsadministrasjonen)

Mandat:
Arbeidsgruppen blir bedt om å utarbeide utkast til en handlingsplan for rekruttering ved
fakultetet. Handlingsplanen skal legge opp til tiltak langs følgende to hovedmålsettinger:
1. Vi ønsker å fylle alle våre studieplasser med søkere med riktige forkunnskaper, og med
god forståelsen for hva studiene krever.
2. Vi ønsker å beholde flest mulig av de best kvalifiserte studentene etter at de har
påbegynt studier ved fakultetet.
Handlingsplanen for rekruttering til bachelorprogrammene bør:
-

prioritere tiltak inn mot de regionene der vi allerede rekrutterer mange studenter, brede
rekrutteringstiltak rettet inn mot hele- eller befolkningstette deler av landet må
argumenteres inn spesielt.
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-

prioritere tiltak som retter seg mot søkere som står like før valg av studium, brede
rekrutteringstiltak for å sikre valg av realfag i skolen skal først og fremst foreslås som
samarbeidstiltak med andre utdanningsaktører. Unntaket gjelder tiltak hvor bestemte
fagmiljø kan knytte seg opp til den konkrete undervisningen i skolen.

-

prioritere tiltak som inkluderer studenter på alle nivå i utdanningen ved fakultetet og
søke å oppnå synergier mellom rekrutteringsarbeidet og frafallsarbeidet

-

identifisere tiltak med mål om en jevnere kjønnsbalanse, arbeidsgruppen kan her foreslå
tiltak kun for bestemte studieprogram.

-

ta stilling til om fakultetet bør prioritere enkelte fag/program i rekrutteringsarbeidet. Her
tenkes det i utgangspunktet på disiplinutdanningene i matematikk, fysikk og kjemi.

-

identifisere særskilte tiltak for å styrke rekrutteringen til lærerutdanningene

-

vurdere om det er tiltak hvor to eller flere institutt kan samarbeide og hvor eventuelt
fakultetsadministrasjonen kan spille en rolle

-

identifiseres områder der samarbeid med utdanningsaktører utenfor fakultetet vil være
hensiktsmessig

-

foreslå tiltak for å utnytte alumniordninger for å styrke rekrutteringen

Alle tiltakene i handlingsplanen bør inkludere følgende:
Tittel på tiltaket
En kort presentasjon av tiltaket
Hvem skal ha ansvar
Kostnader
Tidsplan
Økonomi:
Arbeidsgruppen må søke å utnytte eksisterende ressurser, men med mulighet for å foreslå tiltak
som baserer seg på ressurser hentet inn fra andre aktører, inkludert tiltak som kan kreve
garantier fra fakultetet. Slike tiltak må argumenteres spesielt inn på lik linje med tiltak
arbeidsgruppen mener bør inn i fakultetets budsjett.

Fremdriftsplan:
Arbeidsgruppen bes om å utarbeide handlingsplan innen 15. oktober 2012. Studiestyret ber om
en løypemelding til sitt første møte i høstsemesteret.
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FORSLAG TIL VEDTAK:
Studiestyret oppnevner arbeidsgruppen som foreslått i saksdokumentet, med professor Helge
Drange som leder. Videre bes arbeidsgruppen om å følge de hovedlinjer som blir beskrevet i
saksdokumentet. Handlingsplanen ferdigstilles innen 15. oktober 2012, med en løypemelding til
Studiestyret tidlig høst 2012.
Bergen 30. april 2012
MN/inso
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