
Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom 

A: Bedre 

rekruttering 

   

Aktivt informere om 
jobbmuligheter for 
våre kandidater, både 
til søkere og til aktive 
studenter  

 

Gi informasjon til 
studentene i undervisning 
og på Mitt UiB 
 
Til søkerne: Gi 
informasjon til mulige 
søkere på hjemmesida, 
utdanningsmesser, 
skolebesøk og andre steder 
og plattformer der våre 
søkere er til stede 
 
Vise fram varierte 
karriereløp med alumner 
fra LLE som eksempler. 

Felles ansvar for 
faglige og 
administrativt ansatte.  

 

Sørge for at 
studentene trener opp 
jobbferdigheter 
gjennom praksis, 
innovasjonsmetodikk 
og it-kompetanse som 
er relevant for faget, 
og bruke det i 
markedsføring av 
studiene  

 

Vise fram yrkesrelevansen i 
våre eksisterende emner og 
programmer 
 
Legge til rette for 
samarbeid med 
praksisfeltet 
 
Utvikle og styrke egen 
kompetanse når det gjelder 
innovasjonsmetodikk og 
IKT 
 
Være tydelig på våre fags 
yrkesrelevans i 
markedsføring av studiene 
 

  

Fortsette med aktiv 
formidling og 
videreutvikle digitale 
formidlingsformer, 
både fordi formidling 
er viktig i seg selv og så 
interesserte studenter 
ser at vi har forskere 
som er ledende på sine 
felt  

 

Utvikle egen kompetanse 
for å bringe vår kunnskap 
ut til offentligheten 
 
Bruke 
kommunikasjonsressursene 
på UiB i bred formidling 
på ulike plattformer 
 
Oppmuntre våre ansatte til 
å drive bred formidling 
med målrettet bruk av 
ulike formidlingskanaler 

  



Drive undervisning på 
høyt nivå slik at 
studentene trives  

 

Gjøre bruk av studentaktiv 
undervisning i 
kombinasjon med 
forelesninger og seminarer 
 
Bruke digitale 
undervisningsressurser når 
det er hensiktsmessig for å 
fremme læring 
 
Ha god kontakt med 
studenter og fagutvalg 
 
Drive trygg 
ressursbudsjettering for å 
sikre samsvar mellom 
tilgjengelige ressurser og 
læringsaktiviteter 
 
Stimulere til godt 
samarbeid mellom 
undervisere 

  

Holde fast på 
tradisjonstilknytningen 
i humaniora og 
samtidig vise hvordan 
fagene våre er 
relevante både 
gjennom sitt innhold 
og gjennom 
undervisnings- og 
læringsaktivitetene i 
de enkelte fag.  

Bruke arkiver og samlinger 
aktivt i relevante fag og 
emner 
 
Peke på forbindelser 
mellom tradisjon og 
profesjon i 
lektorutdanninga og i 
andre emner og 
programmer 
 
Bygge nettverk mot andre 
relevante fagmiljøer for å 
styrke egen 
undervisningskvalitet. 

  

Arbeide målbevisst for 
å synliggjøre 
betydningen av våre 
aktiviteter i fortid og 
nåtid.  

Ha en bevisst holdning til 
universitetets 
samfunnsmandat 
 
Være en relevant deltaker i 
meningsutveksling på 
digitale plattformer 
 
Skrive leserbrev, kronikker 
og være synlig i aviser og 
allmennkulturelle 
tidsskrifter 
 

  



Levere høringsuttalelser 
som er relevante for våre 
fagfelt 

Kartlegge og utnytte 
mulighetene til å drive 
god og bærekraftig 
etter- og 
videreutdanning ut fra 
tilgjengelige ressurser.  

Videreutvikle eksisterende 
EVU-tilbud og utvikle nye 
på relevante fagområder 
 
Styrke samarbeidet med 
UiB Videre og andre 
relevante organer internt 
på UiB 
 
Samordne EVU-tilbud 
med undervisning for 
heltidsstudenter når dette 
er mulig 
 
Videreutvikle digitale 
plattformer og tilbud for 
etter- og videreutdanning 
 
Sette tydelige grenser 
mellom forpliktelser til 
nærundervisning og 
forskning og forventning 
til engasjement på EVU-
feltet 

  

 

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom 

B: Bedre 

gjennomføring 

   

Legge opp til 
undervisningsformer 
der studentene får 
kontakt med 
lærerne og 
hverandre  

Kartlegge dagens 
undervisning og 
identifisere ambisjoner 
og målsetninger 
 
Gå gjennom 
programmer for å sikre 
sammenheng og 
progresjon 
 
Finne en hensiktsmessig 
blanding av større og 
mindre grupper som gir 
rom for varierte 
undervisningsformer 
med innslag av 
studentaktiv 
undervisning 

Programstyrer, UUI 
 
 
 
 
Programstyrer 
 
 
 
 
Programstyrer 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 
 
2021 
 
 
 
 
2021 
 



 
Trekke fram eksempler 
på god undervisning på 
kakelunsjer, lærermøter 
og i nyhetsbrev 

 
Anders 

Knytte 
undervisningen tett 
opp til vår egen 
forskning der det er 
mulig  

La undervisere tilby 
emner innenfor deres 
spesialkompetanse som 
har god sammenheng 
med generell 
fagkompetanse på 
grunnleggende nivå 
 
Trekke studentene inn i 
forskning 
 
Vise til relevante 
forskningsresultater i 
undervisning, via Mitt 
UiB og med aktiv bruk 
av 
Universitetsbiblioteket 
 
 
 

Programstyrer  

Legge til rette for et 
godt sosialt miljø 
blant studentene  

Etablere en god 
mentorordning  
 
Sikre velfungerende 
fagutvalg på alle fag 
 
Oppmuntre til aktiv 
bruk av faglige og 
kulturelle tilbud som er 
relevant for studentene 
våre 
  

  

Begynne med de 
fagene der flest 
studenter faller fra  

Kartlegge dagens 
situasjon med vekt på 
progresjon og 
gjennomføringsgrad 
 
Sette inn målrettede 
tiltak for å skape bedre 
gjennomføring i dialog 
med studentene 
 
Evaluere tiltak 
fortløpende  

  

Utnytte bredden av 
fag, både ved å la 

Identifisere fellestrekk 
ved ulike fag 

  



studenter møte 
eksperter fra 
tilstøtende fag der 
det er relevant, og 
ved å understreke 
hva som er felles for 
ulike fag  

 
Utvikle fleksible 
ordninger for å utnytte 
relevant kompetanse på 
tvers av fag 
 

Utvikle en 
mentorordning i 
tråd med UiBs 
strategi for å styrke 
studiekvalitet og 
gjennomføring 

Iverksette planen for 
mentorordning som er 
laget av HF-fakultetet 
 
Utvikle et godt 
samarbeid med 
studentmentorer og 
andre 
samarbeidspartnere 

  

Tilby studentene 
internasjonale 
perspektiver i 
utdanningen 
gjennom attraktive 
utvekslingstilbud og 
internasjonale 
undervisere i Bergen  

Kartlegge eksisterende 
utvekslingsordninger 
 
Utvikle nye 
utvekslingsordninger 
som er tilpasset egne 
studieprogram 
 
Øke deltakelsen i 
utvekslingsprogram for 
egne ansatte og for 
gjesteundervisere 

  

Få bedre struktur i 
lektorutdanningen  

Styrke helhet og 
sammenheng mellom 
disiplinfag, profesjonsfag 
og praksis 
 
Bedre kommunikasjonen 
mellom ansatte og 
mellom ansatte og 
studenter 
 
Videreutvikle 
samarbeidet mellom 
universitetet og 
praksisfeltet 

  

 Få godt oppmøte   

 Tenke 
breddeundervisning 

  

 Begynne med diskusjon i 
UUI: Gjøre opp status 

  

 Få inn folk som forteller 
om eksempler om god 
undervisning 

  



 Gå gjennom 
programmer for å sikre 
helhet 

  

    

Godt oppmøte 

Tenke breddeundervisning: ikke alle skal bli forskere 


