Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR B)
inviterer til åpent møte i Bergen om integrering av
informasjonskompetanse i undervisning og forskning
Dato og sted: 27. september 2007, Psykologisk fakultet, Bjørn Christiansens hus, Christies gate 12. Auditorium 130, 1
etg. Påmelding på e-post til: post@ub.uib.no innen 25. september.
Tid:
Mellom kl.12.00 – 13.00: Det serveres rundstykker og kaffe/te
Kl. 13.00 – 16.00: Faglig program
Tema: Hensikten med møtet er å sette fokus på informasjonskompetanse. Møtet vil drøfte institusjonenes og faglærernes
rolle i forhold til biblioteket når det gjelder undervisning i informasjonsferdigheter. Møtet vil trekke frem eksempler på
samarbeid mellom faglig side og biblioteket, og diskutere hvordan man kan arbeide for god forståelse for dette i
institusjonen. Rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo åpner møtet.
Målgruppe: Alle som arbeider med undervisning i høyere utdanning og opplæring i informasjonskompetanse, spesielt
ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger.

Program
Møteleder: Bibliotekdirektør Kari Garnes, Universitetsbiblioteket i Bergen
Kl. 13.00-13.10

Velkommen
Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen.

Kl. 13.10-13.45

Integrering av informasjonskompetanse i undervisningen ved UiB sett fra administrativt
ståsted.
Ved avdelingsdirektør Mette Myrmell Torrissen, Utdanningsavdelingen, Universitetet i Bergen.
Spørsmål og diskusjon.

Kl.13.45-14.15

Integrering av informasjonskompetanse i undervisningen ved Høgskolen i Bergen sett fra
faglig ståsted.
Ved prodekan Monica Nortvedt, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Bergen.
Spørsmål og diskusjon.

Kl. 14.15-14-30

PAUSE

Kl.14.30-14.45

Søk og skriv en nettveiledning i informasjonskompetanse utviklet av bibliotekene ved Høgskolen
i Bergen, Norges handelshøyskole og Universitetet i Bergen.
Ved førstebibliotekar Maria Carme Torras, Bibliotek for humaniora, Universitetet i Bergen.

Kl. 14.45-15.15

Praktisk samarbeid mellom bibliotek og undervisningsmiljø
Ved universitetslektor Rune Jensen Falch, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier og
førstebibliotekar Maria Carme Torras, Bibliotek for humaniora, Universitetet i Bergen

Kl. 15.15-15.45

Informasjonskompetanse i Master of Philosophy in Gender and Development.
Ved førsteamanuensis Haldis Haukanes, Institutt for utdanning og helse og universitetsbibliotekar
Eystein Gullbekk, Det psykologiske fakultetsbibliotek, Universitetet i Bergen

Kl. 15.45-16.00

Oppsummering og debatt.

