Direkte MF. alder, sted, bransje etc.

Instagram

Institusjonens egen FB gruppe VS
EVU sin

Snapchat
Bruke studenter som gode
ambasadører

Artikler, saker, lenker til nettsider
Andre SoMe

Med et lite markedsføringsbudsjett
er FB ypperlig

Facebook

Må være forankret i ledelsen
Linkedin- en vei inn?

Alumni

En god markedsføringsplattform
Få opp aktiviteten

Lite ressurser til markedsføring

Struktur og Synlighet en utfordring
satses på grunnutdanning
Sentralt v eget eksamenskotor ved
EVU

Eksamenskontor

Egne nettsider for EVU

Markedsføring

Vær visuell- et bilde sier mer enn
1000 ord

Epostlister, direkte markedsføring

Ressurser

Eget- arbeidsbesparende

Nyhetsbrev
Det Klassiske

Markedsføringsplan- litt vilkårlig?
for lite samarbeid med
info&komm.avd ?

Kostnader med skoleeksamen
Høy grad av hjemmeeksamen i Evu

Ressursbesparende

Multiple choice
Dagseksamener i grupper

Små institusjoner har bedre erfaring
med sentralt opptak enn store

Lokalt vs sentralt opptak

Ulik praksis

ved sensor
ved Adm
Enklere å gjennomføre
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Plagiatkontroll

Må utvikles

Digital Eksamen

God kildebruk er nøkkelen
Opplæring innternt
Kan sektor samarbeide

Opptakskontor kjenner ikke våre
behov

Evu Web

Arkivpraksis søknadspapirer

FS

Søknadsweb for Evu

Dok. kan lastes inn ved søking

Forventer integrasjon med Canvas!
Utfordring teknisk support

Opptak

Gode erfaringer, enklere enn
tidligere systemer
Enklere for studenter å ta eksamen
hjemme
Filming av muntlig eksamen for
klagesaker?

Noen gode erfaringer
Tekniske systemer kommuniserer
ikke med hverandre

Næringsklynger (Cluster)

EVU inn i en ny tid

Inspera

Tverrfaglighet
Nye fagmiljøer/fagfelt må tilby EVU

Ulik praksis
Real vurdering

KFK har egne krav og føringer for
tilbudene

Brukerveiledning- korte
videosnutter

Er fremtiden i en brille?

Mooc`er

Bruk av VR/AR

Utvikling av kurs til

Samarbeide med arbeidslivet
Fagpersoner hospiterer i arb.livet
Gir bedre innsikt i dagens samf./
arb.liv

Næringslivsretted
Desentralisering

Praksisnære studier

Internasjonalisering relevant for
EVU, f.eks i sykepleie
Konkurranse fra andre aktører i
Norge og Utennlands
Må være brukerrettede
Diﬀerensiere tilbud
Skreddersøm
God kvalitet i studiene
Være i forkant
Finne gode læringsformer
Hva funker?
Er det fysiske møtet nødvendig?
Individualisering

Mer forskning på digitalisering

Digitalisering

Flytte utdanning til arb.plassene

Om arb.giver ønsker strengere krav
enn Evu studie, f.eks oppmøte

Tilbud om kursbevis om ike
opptakskrav dekkes
Juss og Retningslinjer viktig

Hvordan drive eﬀektiv og god
studieadm.?

FS, P360, Ephorte etc

Men man kan miste studenter uten
fleksibilitet

Forholder oss til studieplan
Gjør tilpasninger

Men ingen varsling ved opplasting
av nye dok.

