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H V A  E R  B I S ?

BI Studentsamfunn Stavanger er et selvs-

tendig studentsamfunn som jobber for å gi 

BI studentene en hverdag med spennende 

aktiviteter, godt faglig læringsmiljø, for-

delaktige rabattavtaler og rettigheter på lik 

linje med andre studenter.

Organisasjonen er drevet av og for BI-stu-

dentene selv, der alle studieretninger er 

representert. Vi jobber alltid for forbedring-

er og satser stort engasjement i studietiden. 

Engasjement i organisasjonen er med på 

å gi studentene et viktig pluss på CV-en, 

en arena hvor teori kan utøves i praksis og 

kanskje viktigst, skape venner og kontakter 

for resten av livet.

Undergruppene i organisasjonen er mange, 

og gir studiehverdagen og mulighetene for 

engasjement et bredt spekter. For å nevne 

noen har vi sosialutvalget, markedsutvalget, 

aksjeklubben BIS Invest, Studentaksjonen, 

næringslivsutvalget og linjeutvalg for hver 

studieretning.

Av arrangementer vi står for, kan det blant 

andre nevnes Næringslivsdagen, også kalt 

NLD. NLD er vårt største arrangement der 

vi har hatt opp i mot 650 deltagere. Dagen 

arrangeres i februar måned hvert år og lar 

studentene møte potensielle arbeidsgivere 

og kjente foredragsholdere. Her skapes det 

mange viktige relasjoner og bekjentskap.

Fra tidligere år har både Petter Stordalen, 

Bjørn Kjos og Erik Bertrand Larssen vært på 

NLD.

 

Visjon

• BIS skal tilføre sin studentmasse en 

merverdi som gjør de til Norges mest 

ettertraktede studenter.

Kjerneverdier:

Visjonær 

• BIS skal være visjonære ved å være en 

fremtidsrettet og omstillingsdyktighet 

organisasjon som tør å tenke nys-

kapende.

Åpen

• BIS skal være åpen ved å være inkluder-

ende og tilgjengelig for studentene, og 

alltid ha en åpen dør.

Grensesprengende

• BIS skal være grensesprengende ved å 

være en arena for utvikling, som med 

pågangsmot baner vei for studentene.

Engasjerende: BIS skal være engasjerende 

ved å være aktivitetsmaksimerende, og skape 

entusiasme blant studentene.

S T R A T E G I  I  B I S



“Fagansvarlig sin viktigste jobb er å lede fagut-

valget som består av én klasserepresentant fra 

hver klasse. Her tas det opp tilbakemeldinger, 

klager eller ideer for å bedre studentmiljøet. Du 

mottar viktig informasjon først både fra admin-

istrasjonen og studentorganisasjonen.”

Fagansvarlig

Markedsføring

3. Året

E-post: Fag.stavanger@bis.no

Tlf: 918 55 349
Søknad samt CV sendes til 

• Rekruttering.stavanger@bis.no

For spørsmål kan du henvende deg til HR.

Joachim Helmich Sollesnes

• hr1.stavanger@bis.no

Kirisanth Devasagayam

• hr2.stavanger@bis.no

Ermis Klaras

• hr3.stavanger@bis.no
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Arbeidsoppgavene til Fagansvarlig er blant annet å lede Fagut-

valget, evaluere kursene sammen med fagutvalget, sørge for at 

klagesaker fra studenter blir håndtert, arrangere temakveld og 

fremme studentenes saker i ulike forumer.

Representasjon

• Fagansvarlig i BIS Stavanger er representert i mange 

spennende forumer som jobber for styrke studentenes 

interesser, psykososiale læringsmiljø og et godt fysisk 

studentmiljø.

BIS Ledelsen

• Fagansvarlig er en av åtte verv i BIS Stavangers ledelse. 

Sammen drifter vi BI Studentsamfunns lokalavdeling 

i Stavanger. Ledelsen møtes annenhver uke der saker 

angående organisasjonen og studentenes interesser 

behandles. 

Fagutvalget

• Fagutvalget er et av de viktigste forumene for å fremme 

studentenes saker. Fagutvalget består av Fagansvarlig som 

leder utvalget, klassekontaktene som representerer hver 

deres klasse, og administrasjonen v/ Studieleder og lokal 

kursansvarlig.

Læringsmiljøutvalget - LMU

• Læringsmiljøutvalget er et forum som ivaretar læringsmil-

jøet ved lokalavdelingen. Her diskuteres alt i fra fasilitetene 

på campus, psykososiale- og læringsmiljøet. LMU møtes én 

gang i semestret.

Studentpanelet

• På studentpanelet samles Fagansvarlige og klassekontak-

ter fra alle BI campusene sammen med BI Learning Lab og 

Nasjonal Programansvarlig i Oslo og diskuterer aktuelle 

temaer som eksamen, Fadderuka, kurs og lignende.
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H V A  G J Ø R  F A G A N S V A R L I G ?


