Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø
Del 5 Arbeids- og ansvarsfordeling mellom nivåene for kvalitetssikring og forvaltning av utdanningene

Godkjent av universitetsdirektøren august 2009.
Oppdatert av rådgiver Grethe Karlsen, Avdeling for utdanning, 26. august 2011.

Kapittel 9

STUDIE- OG KARRIEREVEILEDNING VED UNIVERSITETET
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Formål
Dokumentet skal bidra til kvalitetsmessig god studie- og karriereveiledning ved UiT.
Virkeområde
Gjelder for studie- og karriereveiledning ved UiT, inkludert studentrekruttering og mottak av nye
studenter. Dokumentet beskriver de felleselementer som inngår i dette arbeidet.
Lov og regelverk for veiledning
I dag finnes det ingen felles lovgivning som regulerer veiledning ved universiteter og høgskoler.
Dette i motsetning til veiledning ved grunnskoler og videregående skoler, som har dette regulert i
opplæringsloven og i lærer- og fagplaner.
Ved Universitetet i Tromsø har universitetsstyret vedtatt etiske retningslinjer som gjelder den
faglige veiledningen mellom veileder og student/stipendiat:
• Etiske retningslinjer for veiledning ved Universitetet i Tromsø
Forum for karriereservice i høyere utdanning har vedtatt etiske retningslinjer for karriereveiledning.
Dette er retningslinjer som også Karrieresenteret ved Universitetet i Tromsø følger:
• Etiske retningslinjer for karriereveiledning
Generelt om studie- og karriereveiledning
Ved Universitetet i Tromsø tilbys det veiledning, informasjon og oppfølging av både faglig,
administrativ og personlig art. Vi tenker helhetlig på veiledning og følger derfor studentene opp
gjennom hele utdanningen, fra man er studiesøker til man til slutt er arbeidssøker.
Når det gjelder informasjon som er felles og retta mot alle studiesøkere og studenter ved UiT, så er
nettsidene universitetets hovedkanal for denne type informasjon.
Målsetting for veiledningstilbudet ved Universitetet i Tromsø
En hovedmålsetting for veiledningstilbudet ved Universitetet i Tromsø er følgende:
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Ved å benytte seg av veiledningstilbudet skal studiesøkere og studenter få svar på de spørsmål de
måtte ha, og gjennom veiledningssamtalen skal vi hjelpe søkeren og studenten til å ta ansvar for
egne valg av utdanning og yrke. Informasjon som vi gir, skal til enhver tid være korrekt, og vi skal
etterstrebe å komme med rask tilbakemelding til de som tar kontakt med oss.
Ansvarsfordeling for veiledning, studentrekruttering og mottak av nye studenter ved
Universitetet i Tromsø
Fakultetene:
• studieveiledning utføres av de administrative ansatte
• faglig veiledning utføres av de vitenskapelige ansatte
• informasjon om enkeltemner og studieprogram i studiekatalogen på UiTs nettsider
• studentrekruttering
• mottak av nye studenter ved semesterstart
• sørvistorg for studieprogramstudenter ved semesterstart
Avdeling for utdanning:
• studieveiledning
• et overordna ansvar for studiekatalogen på UiTs nettsider
• et overordna ansvar for informasjon på UiTs nettsider retta mot alle studiesøkere og
studenter
• et overordna ansvar for rekruttering av studenter fra utlandet
• mottak av utenlandske studenter ved semesterstart
• et overordna ansvar for koordinering av semesterstart
• sørvistorg for enkeltemnestudenter ved semesterstart
• studentinformasjonen
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt:
• karriereveiledning
• et overordna koordineringsansvar for studentrekruttering
Studentrådgivninga og Studentpresten:
• veiledning av personlig art
U-VETT:
• markedsføring av etter- og videreutdanningsstudier
Studentinformasjonen
Studentinformasjonen er en del av informasjonstjenesten ved Avdeling for utdanning og fungerer
som en førstelinjetjeneste for studiesøkere og studenter. Studentinformasjonen er der for å hjelpe
studiesøkere og studenter å navigere gjennom et universitetssystem som kan være uoversiktlig for
den enkelte. Studentinformasjonen er derfor et egnet sted å begynne for studiesøkere og
studenter som søker informasjon.
Henvendelser angående studier og opptak som UiTs postmottak får, sendes videre til
Studentinformasjonen (studieinfo@uit.no). Dersom Studentinformasjonen ikke kan svare på
henvendelsen, så videresender Studentinformasjonen dette til rette instans. Når Avdeling for
utdanning sender ut e-post til alle studenter via FS, så er det studieinfo@uit.no som oppgis som
avsenderadresse. Denne adressen eies av Avdeling for utdanning.
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Studentrekruttering
Når det gjelder rekrutteringsarbeidet og arbeidsfordeling, så er den fordelt på flere aktører. Det er
fakultetene som er operative enheter, mens Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har
koordineringsansvaret. Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har ansvar for å
organisere kampanjer, skole- og messebesøk og å markedsføre alle studietilbudene og ivareta
helheten, mens fakultetene har ansvar for spesielle tiltak for fagområder og enkeltstudier. U-Vett
har et spesielt ansvar for etter- og videreutdanningstilbudet og Avdeling for utdanning har et
overordna ansvar for rekruttering av søkere fra utlandet.
Universitetet i Tromsø har en overordna målsetting om at universitetet skal være det naturlige
valget for studiesøkere i Nord-Norge, og at universitetet skal være et attraktivt alternativ for søkere
i fra hele Norge.
Karrieresenteret
Karrieresenteret ved Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt bistår studentene i
overgangen fra studier til arbeid. I denne sammenhengen er følgende element viktige:
• Bevisstgjøring: hva man kan og vil bruke utdanningen sin til
• Kompetanseheving: kurs, foredrag og arrangementer som tar sikte på å gjøre kandidatene
bedre rustet til å møte arbeidsmarkedet
• Møteplasser; tilrettelegging av møteplasser for studenter og fremtidige arbeidsgivere
Tilbud ved Karrieresenteret:
• Individuell veiledning
• Jobbsøkerkurs
• Intervjutrening
• Bedriftspresentasjoner
• Arbeidslivsdager
• Internasjonal karrieredag
• Traineeordning
• Nettsider med informasjon, lenker og jobbmarked
Mer informasjon om Karriesenteret finnes på universitetets nettsider:
http://www2.uit.no/ikbViewer/page/studenter/karrieresenter
Mottak av nye studenter
Nye og gamle studenter ved UiT ønskes velkommen til et nytt studieår gjennom en rekke
arrangement under semesterstartsuka på høsten. Semesteret starter med et felles velkomstmøte
for alle studenter 1, samt programvise velkomstmøter der studentene får sitt første møte med sitt
fakultet/institutt. Under semesterstartsuka arrangeres det også sørvistorg både ved fakultetene og
i Studentinformasjonen ved Avdeling for utdanning. På sørvistorgene får studentene tilbud om
studieveiledning og hjelp til semesterregistrering.
Avdeling for utdanning har ansvar for koordinering av mottaksprogrammet retta mot utenlandske
studenter ved semesterstart.
Nye studenter blir tilbudt egne faddere gjennom DebutUKAs fadderordning. Gjennom denne
ordningen får nye studenter tildelt sin egen fadder, som er en erfaren student, som kan gi gode tips
om det å være student. Det viktigste av alt er kanskje at man gjennom fadderordninga raskt
kommer i kontakt med medstudenter og på den måten får etablert et sosialt nettverk.
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Rektors velkomstmøte
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Semesterstartsuka er et samarbeidsprosjekt mellom fakultetene, Avdeling for utdanning, Avdeling
for kommunikasjon og samfunnskontakt og den studentdrevne DebutUKA , der Avdeling for
utdanning har et overordna koordineringsansvar.
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