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Notat
Til:
Universitetets Utdanningsutvalg
Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 1. februar 2017
ephorte:2015/12198
___________________________________________________________________
Bakgrunn
Etter vedtak i Utdanningsutvalget høsten 2014, startet Studieadministrativ avdeling
Skoleprosjektet sommeren 2015. Utdanningsutvalget er Skoleprosjektets styringsgruppe, og
forelegges derfor sluttrapport for prosjektet.
Sluttrapporten redegjør for prosjektets bakgrunn og organisering, leveranser i
prosjektperioden og presenterer et forslag til videre drift av området i linjeorganisasjonen. Til
slutt i rapporten vurderes prosjektets måloppnåelse.
Vedlagt følger også en oversikt over aktuelle tilbud til og samarbeidsprosjekter med
skoleverket ved UiB. Listen er verken utfyllende eller endelig, men søker å gi et bilde av den
omfattende kontakten UiB har med elever, lærere og rådgivere i skolen.
Hovedpoenger i sluttrapporten
Gjennom Skoleprosjektet har UiB knyttet en rekke viktige kontakter og økt kunnskapen om
yngre målgruppe. Dette gjenspeiles svært tydelig i den nye tiltaksplanen for
studentrekruttering, og Skoleprosjektet har bidratt til å ende måten UiB tenker om og driver
studentrekruttering.
En viktig del av arbeidet i Skoleprosjektet har vært å få en oversikt over de mange
kontaktpunktene mellom UiB og skoleverket. Rundt sytti ulike UiB-aktiviteter/tilbud knyttet til
skolen listes opp i vedlagte oversikt.
Gevinsten av en bedre samkjøring av disse aktivitetene er trolig stor. Ved bedre intern
koordinering vil det trolig utad fremstå som om UiB har gjort en stor satsing på kontakt med
skoleverket, selv uten å starte opp noen nye aktiviteter. Ved å legge opp til en god
organisering som tilrettelegger for fortsatt økt samarbeid med skoleverket, kan UiB være
ledende på skolesamarbeid i Norge.
Det må plasseres et tydelig ansvar for å koordinere arbeidet på feltet, og Skoleprosjektet
foreslår derfor opprettelsen av en fast sentral ”skolekontakt” ved UiB. Arbeidsområder for
skolekontakten er skissert i sluttrapporten.

På bakgrunn av saken bes utvalget drøfte følgende problemstilling:


Hvordan skal UiB følge opp arbeidet videre etter at skoleprosjektet er avsluttet?

Saken legges fram for Utdanningsutvalget til drøfting.
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Vedlegg:

Sluttrapport fra Skoleprosjektet
1. Bakgrunn
Utdanningsutvalget gjorde følgende vedtak i sak 29/14 10. september 2014:
«Rekrutteringsarbeidet ved UiB er i hovedsak innrettet mot 3. klassingene i videregående skoler.
Rekrutteringsarbeidet bør også rettes inn tidligere enn siste år på videregående. Det er viktig å
avklare forventninger om hva universitetsutdanningene er tidligere i skoleløpet.
Et mulig samarbeidsområde med ungdomsskolene, er innen faget «utdanningsvalg», som er et eget
fag i ungdomsskolene.»
I sitt møte 15. april 2015 kom utdanningsutvalgets medlemmer med følgende innspill til sak 23/15:
 Informasjon om mulighetene for skolebesøk bør samles på ett sted på nettsidene våre, slik at
lærerne ute i skolene slipper å bruke tid på å lete seg frem til rett institutt først.
 Ikke alle rådgiverne ved skolene er oppdaterte når det gjelder studietilbud. Derfor bør også
lærere og rådgivere være en viktig målgruppe.
 Flere fakulteter har hatt besøk av skoleklasser som har fått informasjon om studietilbudet.
Det har kommet gode tilbakemeldinger på disse tiltakene. Det har også vært et tilsvarende
tiltak på museet, som har vært veldig populært.
På bakgrunn av dette startet Studieadministrativ avdeling «Skoleprosjektet» sommeren 2015.

2. Prosjektorganisering
Skoleprosjektet har vært organisert med prosjektgruppe, referansegruppe og styringsgruppe.
Prosjektgruppen har bestått av Hanna Leinebø Slaatta (prosjektleder, Informasjon og rekruttering,
SA), Kjartan Melheim (Informasjon og rekruttering, SA), Marianne Lundanes (UiB Videre, SA) og Olaug
Vetti Kvam (Skolelaboratoriet i realfag). Hilde Hjertager Lund (Lektorprogrammet) deltok i forlenget
prosjektperiode (høstsemesteret 2016), mens Hilde Kaland Kongsrud (Amalie Skram vgs.) deltok i
opprinnelig prosjektperiode (høst 2015-vår 2016). Siste møte i prosjektgruppen ble avholdt 3. august
2016.
Studieadministrativt lederforum har fungert som prosjektets referansegruppe, og har fått jevnlige
presentasjoner om status i prosjektet.
Utdanningsutvalget er prosjektets styringsgruppe. Handlingsplan for prosjektet ble lagt frem for
utvalget 13. november 2015 (sak 68/15), ny drøftingssak ble lagt frem i møte 3. februar 2016 (sak
2/16), mens aktivitetsrapport og forslag om forlenget prosjektperiode ble presentert for
Utdanningsutvalget i møte 18. mai 2016 (sak 29/16).

3. Prosjektets målsettinger
Basert på bestillingen fra Utdanningsutvalget ble det formulert to hovedmålsettinger for prosjektet:
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«Prosjektet har som hovedmålsetting å styrke UiBs kontaktflate mot skoleverket. UiB har en rekke
ulike tilbud til og kontaktpunkter med skoleklasser, lærere og rådgivere i skoleverket. Prosjektet
ønsker å tilrettelegge for samarbeid og koordinering av disse der det kan være nyttig.
For å styrke kontaktflaten mot skoleverket skal prosjektet starte opp nye aktiviteter rettet mot 8. –
12. trinn i skolen.»
Det ble utarbeidet delmål og gjennomført en rekke aktiviteter for å oppnå de to hovedmålsettingene
i perioden juni 2015 til august 2016. Aktivitetsrapport og evaluering for denne perioden ble lagt frem
for Utdanningsutvalget i møte 18. mai 2016, og prosjektet ble vedtatt forlenget ut høstsemesteret
2016. Utdanningsutvalget vedtok for høstsemesteret følgende fokusområder med tilhørende
målsettinger:







”Fra elev til student” med fokus på studieinformasjon og samarbeid med rådgivere i
videregående skole
”Utdanningsvalg” med fokus på faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen
”Hva kan man bli” med fokus på mer informasjon om karrieremuligheter i
rekrutteringsarbeidet
”Bli kjent med eleven” med fokus på mer kunnskap om videregåendeelever som målgruppe
”Fagsamarbeid” med fokus på fag- og forskningsformidling i skoleundervisningen og
samarbeid mellom lærere og fagmiljø ved UiB
”Organisering og omdømme” med fokus på intern organisering og koordinering ved UiB for
et mer systematisk samarbeid med skolesektoren

4. Målsettinger knyttet til yngre målgruppe
De fire første fokusområdene i ovennevnte liste dreier seg i stor grad om nye måter for å gi
utdanningsinformasjon til yngre målgruppe. Som vedtatt av Utdanningsutvalget ble disse områdene
satt over i drift i funksjonsområde Rekruttering og studentinformasjon i Studieadministrativ avdeling
fra august 2016, og det ble lagt frem utkast til ny tiltaksplan for studentrekruttering for
Utdanningsutvalget i møte 9. november (sak 60/16).
Alle de fire fokusområdene for rekruttering som ble foreslått gjennom Skoleprosjektet er inkludert i
den nye tiltaksplanen gjennom fortsatt satsing på utdanningsinformasjon til yngre målgrupper og
tettere kontakt med rådgivere og lærere i skolen. Noen eksempler fra tiltaksplanen kan være:





Utvikle ressurser for lærere i Utdanningsvalg
Tilpasse innholdet i fagdagene på Åpen dag til læreplanmål i skolen
Bruke samarbeidsskolene i planlegging og evaluering av rekrutteringstiltak
I samarbeid med UiB Alumni undersøke muligheten for å opprette en mentorbank som vi
gjør tilgjengelig for skolen

5. Fagsamarbeid
Det ene fokusområdet for høstsemesteret 2016 ble av Utdanningsutvalget vedtatt å være
«Fagsamarbeid» og følgende målsettinger ble satt:


Utvide innholdet under «Fagressurser» på uib.no/skole
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Knytte nye ressurspersoner til prosjektgruppen
Utarbeide et konkret forslag til drift av området fra januar 2017

Kort tid etter at arbeidet med de nye fokusområdene startet ble det tydelig at todelingen av
«Fagsamarbeid» og «Organisering og omdømme» likevel ikke var hensiktsmessig, og begge
områdene ble derfor i det videre arbeidet sett under ett. Grunnet knapp tid har det likevel ikke blitt
prioritert å utvide innholdet under fagressurser på skolenettsidene.

6. Organisering og omdømme
Det andre fokusområdet for høstsemesteret ble av Utdanningsutvalget vedtatt å være «Organisering
og omdømme». Utdanningsutvalgets medlemmer ga i møte 18. mai uttrykk for at særlig intern
organisering og samkjøring burde prioriteres i det videre arbeidet med Skoleprosjektet.
Følgende målsettinger ble utarbeidet for fokusområdet:



Knytte nye ressurspersoner til prosjektgruppen
Utarbeide et konkret forslag til drift av området fra januar 2017

Det er en tydelig trend i utdanningssektoren til mer samarbeid mellom utdanningsnivåene. Ønsket
om mer samarbeid kommer for eksempel til uttrykk i NOU2016:7 Norge i omstilling –
karriereveiledning for individ og samfunn hvor det blant annet foreslås å utrede opprettelsen av et
karriereveiledningsfag i videregående skole som en forlengelse av faget Utdanningsvalg i
ungdomsskolen. Ved å legge opp til en god organisering som tilrettelegger for fortsatt økt samarbeid
med skoleverket, kan UiB være i forkant av en del disse prosessene og være ledende på
skolesamarbeid i Norge.
I UiBs plan for oppfølging av strategi «Hav, liv, samfunn» står det at UiB skal «Styrke strategisk
samarbeid med skoleverket gjennom universitets- og partnerskoler» og
«Styrke studentrekruttering, særlig mot yngre målgrupper og internasjonale studenter». En god
koordinering av UiBs kontakt med skoleverket vil trolig være en forutsetning for å oppnå begge disse
målsettingene.
6.1. Forslag til driftsorganisering
I løpet av prosjektperioden har det kommet tydelig frem at det eksisterer en rekke ulike
samarbeidsprosjekter og kontaktpunktet mellom UiB og skoleverket, og at det er et stort ønske både
internt i organisasjonen og blant samarbeidspartnere om å bedre koordinere dette arbeidet. En viktig
del av arbeidet i Skoleprosjektet har vært å få en oversikt over de mange kontaktpunktene mellom
UiB og skoleverket. Se vedlagte liste over ca. 70 ulike UiB-aktiviteter/tilbud knyttet til skolen.
Gevinsten av en bedre samkjøring av disse aktivitetene er trolig stor. I dag gjøres det mye
dobbeltarbeid, arrangementer for samme målgruppe legges til samme dager og det er ikke
tilrettelagt for internt samarbeid eller kompetanseoverføring. Ved bedre intern koordinering vil det
trolig utad fremstå som om UiB har gjort en stor satsing på kontakt med skoleverket, selv uten å
starte opp noen nye aktiviteter.
Arbeidet med Skoleprosjektet har ligget til funksjonsområde Rekruttering og studentinformasjon i
Studieadministrativ avdeling. Dette har vært en naturlig plassering for del delen av prosjektet som
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har omhandlet utdanningsinformasjon til yngre målgruppe, men har ikke vært like hensiktsmessig for
arbeidet med bedre koordinering av skoleaktivitetene ved UiB. I en videre driftsorganisering i
linjeorganisasjonen har feltet behov for å løftes organisatorisk og bør knyttes tettere til ledelsen ved
UiB.
Det må plasseres et tydelig ansvar for å koordinere arbeidet på feltet, og Skoleprosjektet foreslår
derfor opprettelsen av en fast sentral ”skolekontakt” ved UiB. Skolekontakten bør ha som rolle å
koordinere skoleaktiviteten ved UiB gjennom å tilrettelegge for jevn kontakt mellom de store interne
aktørene, og samtidig fungere som kontaktperson for eksterne samarbeidspartnere i skoleverket.
Drift og videre utvikling av skolenettsidene vil være en viktig del av dette. For å sikre at arbeidet får
tilstrekkelig fokus og muliggjøre arbeidsområdene skissert i punkt 6.2 bør skolekontakten være
ansatt i en heltidsstilling.
Det ser ikke ut som om noen andre norske utdanningsinstitusjoner har en tilsvarende sentral
skolekontakt per i dag. UiO har et noe mer koordinert samarbeid med skoleverket gjennom både en
omfattende UNG-ordning i Osloskolen og samarbeid med rådgivere om skoleturneen. De sender ut
månedlige nyhetsbrev til skoleverket kalt ”Skolenytt” med aktuelle EVU-tilbud og tilbud til
skoleklasser. Ettersom Utdanning i Bergen arrangerer skoleturneene på Vestlandet på vegne av UiB
har denne naturlige inngangen til rådgiverkontakt falt bort for UiB. Københavns universitet har
plassert ansvaret for ”foKUs - Portal for skole- og gymnasieområdet” til kommunikasjonsavdelingen,
mens de ved Aarhus universitet har ansatt en egen ”gymnasiekoordinator” som kontaktpunkt for
skoleverket og ansvarlig for sin ”gymnasieportal”.
Ved UiB kan både Kommunikasjonsavdelingen og Studieadministrativ avdeling være hensiktsmessige
plasseringer for en sentral skolekontakt. SA har allerede utstrakt skolekontakt gjennom UiB Videre og
arbeidet med studentrekruttering og studiekvalitet. I tillegg vil flyttingen av koordinatorstillingen for
Lektorutdanningen fra Psykologisk fakultet til SA føre til en enda større samling av UiB-aktører som
samarbeider med skoleverket ved SA. En plassering knyttet til arbeidet med samfunnskontakt ved
Kommunikasjonsavdelingen kan trolig også være hensiktsmessig, særlig med tanke på strategisk
kommunikasjon.
Uavhengig av arbeidssted bør en sentral skolekontakt ved UiB innkalle til jevnlige møter mellom de
store aktørene i sentraladministrasjonen. Viserektor for utdanning, UiB Videre, Lektorprogrammet,
Rekruttering og studentinformasjon, Studiekvalitet og Kommunikasjonsavdelingen er alle aktuelle for
å delta i slike sentrale møter.
Den sentrale skolekontakten/koordineringsgruppen må også involvere alle andre relevante aktører
på UiB i arbeidet, og bør jevnlig invitere disse inn til samarbeidsmøter. Andre sentrale «skoleaktører»
på UiB er Universitetsmuseet, Skolelaboratoriet for realfag, Forskningsdagene UNG, Holbergprisen i
skolen og Universitetsaulaen. Det er vesentlig at fakultetene også har en tydelig plass i den sentrale
koordineringen, og det er trolig hensiktsmessig å ha lokale skolekontakter på hvert fakultet som kan
involveres i arbeidet.
6.2. Forslag til arbeidsområder
I en ny driftsorganisering med sentral skolekontakt vil utvikling av en handlingsplan for feltet være et
viktig førstesteg. I det kommende følger forslag til arbeidsområder som bør vurderes i en
handlingsplan.
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 Kontaktpunkt for skoleverket
Gjennom Skoleprosjektet har det blitt tydelig at ansatte i skoleverket er svært interessert i mer
samarbeid og kontakt med UiB, men at det oppleves vanskelig å vite hvor man skal henvende seg.
Skolenettsidene bør utvikles slik at terskelen for kontakt med UiB blir lav og man raskt kommer i
kontakt med riktig instans. Dette vil gjøre UiB mer tilgjengelig for skoleverket og være positivt for
omdømmet. En sentral skolekontakt kan være kontaktperson i de tilfeller hvor ansatte i skoleverket
ikke vet hvor de bør henvende seg, eller har henvendelser av mer overordnet art.
 Drift og utvikling av skolenettsidene
Portalen www.uib.no/skole med informasjon til lærere, rådgivere og elever (yngre målgruppe) må
jevnlig oppdateres med aktuelle arrangement, nyhetssaker og nye tilbud/aktiviteter i organisasjonen.
Dette forutsetter god oversikt over «skoleaktiviteten», samt rutiner for og tid til å gjøre
oppdateringene. Nettsidene bør også brukertestes i målgruppen, og videreutvikles med for eksempel
flere fagressurser og informasjon til skoleledere som målgruppe. Nettsiden inneholder per i dag
informasjon fra en rekke institutter, fagmiljø, organisasjoner og enkeltpersoner på alle fakultet, HRavdelingen, Universitetsmuseet, Universitetsbiblioteket, Studieadministrativ avdeling (inkl. UiB
Videre) Kommunikasjonsavdelingen, Holbergprisen i skolen, Forskningsdagene i Bergen og Utdanning
i Bergen.
 Informasjonsdeling og møteplasser for medarbeidere ved UiB som arbeider med skoleverket
Mange ansatte ved UiB arbeider på ulike måter med å tilrettelegge for aktiviteter og samarbeid med
elever og lærere i skolen, men i løpet av prosjektperioden har det blitt tydelig at de færreste er klar
over at andre jobber med lignende arbeid. Ved en sentral koordinering er det mulig å inspirere
organisasjonen med synliggjøring av «best practice» og gjøre tilgjengelig nyttige maler og annen
informasjon på ansattsidene. Det kan også være aktuelt å arrangere møter eller seminar for ansatte
på tvers i organisasjonen om for eksempel forskningsformidling i skolen, utvikling av «ekte data»ressurser, karriereveiledning eller besøk av skoleklasser.
 Nyhetsbrev til skoleverket
Et nyhetsbrev for skoleverket er mulig å vurdere for UiB dersom organiseringen tillater oversikt over
aktiviteten. Eksempel på saker i et nyhetsbrev fra UiB til skoleverket kan være relevante EVU-tilbud
for lærere, aktuelle tilbud til skoleklasser, siste nytt om praksisutplassering av lærerstudenter, dato
for skoleturnéer og interessant forskning på skolefeltet.
Universitetet i Oslo tilbyr alle interesserte å abonnere på «Skolenytt» som er et månedlig nyhetsbrev
med aktuelle saker for skoleverket. UiB Videre sender allerede ut et eget nyhetsbrev til skoleverket.
 Strategisk kommunikasjonsarbeid
En bedre oversikt over samarbeidsaktiviteten mellom UiB og skoleverket kan tilrettelegge for mer
strategisk kommunikasjonsarbeid på feltet. Media synes å være interessert i saker hvor UiB
samarbeider med skolen, og disse fremstilles ofte svært positivt.
 Fellesmøter med samarbeidspartnere
En rekke ansatte ved UiB har utstrakt kontakt med eksempelvis Bergen kommune, Hordaland
fylkeskommune og samarbeidsskolene.
9

Ofte samarbeider de ulike ansatte på UiB med akkurat de samme eksterne aktørene, og i en del
tilfeller vil det trolig være mer effektivt og hensiktsmessig både for UiB og for våre
samarbeidspartnere å ha fellesmøter hvor flere tema dekkes.
 Konferanser eller seminarer for skoleverket på UiB
En god oversikt og intern koordinering på UiB kan gjøre det mulig å invitere aktuelle
samarbeidspartnere i skoleverket til ulike konferanser eller seminarer hvor UiB selv setter agenda.
Tema for slike samlinger kan for eksempel være forskningsformidling i skolen, karriereveiledning og
utdanningsinformasjon eller samarbeid på skoleledernivå.
 Avtaler med skolen
En bedre sentral koordinering vil trolig også være gunstig ved inngåelse av ulike avtaler med
universitets-, samarbeids-, partner- og praksisskoler. I dag inngås det ulike avtaler med skoleverket
både på ledelses-, fakultets- og instituttnivå ved UiB.

7. Vurdering av prosjektets måloppnåelse
Skoleprosjektet hatt en todelt hovedmålsetting, og vurdering av måloppnåelse vil derfor gjøres todelt
i det følgende.
7.1. Hovedmålsetting yngre målgruppe
For å styrke kontaktflaten mot skoleverket skal prosjektet starte opp nye aktiviteter rettet mot 8. –
12. trinn i skolen.
I løpet av prosjektperioden har studentmedarbeidere holdt foredrag for nærmere 300 elever på
ungdomstrinnet gjennom Bergen kommunes prosjekt «Ka vil DU bli?», UiB har blitt den mest besøkte
standen på Yrkeslabyrinten for ungdomsskoleelever og vi inviterte for første gang elever fra
ungdomsskolen til å delta på et tilrettelagt opplegg under Åpen dag i mars.
Enda viktigere er det at UiB gjennom Skoleprosjektet har knyttet en rekke viktige kontakter og økt
kunnskapen om yngre målgruppe. Dette gjenspeiles svært tydelig i den nye tiltaksplanen for
studentrekruttering, og Skoleprosjektet har dermed bidratt til å ende måten UiB tenker om og driver
studentrekruttering.
7.2. Hovedmålsetting organisering og omdømme
Prosjektet har som hovedmålsetting å styrke UiBs kontaktflate mot skoleverket. UiB har en rekke ulike
tilbud til og kontaktpunkter med skoleklasser, lærere, og rådgivere i skoleverket. Prosjektet ønsker å
tilrettelegge for samarbeid og koordinering av disse der det kan være nyttig.
Gjennom Skoleprosjektet har vi gjort en kartlegging av UiBs samarbeid med og tilbud til lærere,
rådgivere og elever i skolen. Prosjektleder har hatt en rekke møter både internt i organisasjonen og
med eksterne eksisterende og potensielle samarbeidspartnere.
Nettportalen for skoleverket www.skole/uib.no er publisert og prosjektleder har informert om
portalen på flere større arrangement for skoleverket.
10

I punkt 6 i denne rapporten presenteres et forslag til ny organisering på UiB som kan bidra ytterligere
til å styrke kontaktflaten mot skoleverket.
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Notat
Til:
Universitetets utdanningsutvalg
Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 1. februar 2017

Ephorte:2016/7943

Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet sendte Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport NOU 2016:7
Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn på høring den 22.07.16. De ba
høringsinstansene om å komme med innspill på organiseringen av et fremtidig helhetlig
karriereveiledningstilbud. Rapporten ble sendt på høring til fakultetene ved UiB. På bakgrunn
av høringssvarene skrev Universitetet i Bergen en høringsuttalelse, der vi kommenterte noen
av utvalgets anbefalinger knyttet til kapittel 7, 8 og 10.
NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn og
høringsuttalelsene finnes her. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-20167/id2485246/

Saken legges fram for Utdanningsutvalget til drøfting.
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Notat
Til:
Universitetets Utdanningsutvalg
Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 1. februar 2017
ephorte:2017/1367
___________________________________________________________________
Bakgrunn
Arbeidet med å kartlegge arbeidsprosessene knyttet til digital eksamen og sensur ble
gjennomført ved Studieadministrativ avdeling høsten 2016, som et prosjekt i samarbeid med
#ORG2022 . Prosjektet er en viktig start på arbeidet med å hente ut tids-, kvalitets- og
kostnadsgevinster som følge av digitaliseringsarbeidet innen det studieadministrative feltet.
Målene for prosjektet var å
• kartlegge arbeidsprosesser knyttet til digital eksamen og sensur, både på sentralt og
desentralisert nivå
• etablere felles rutiner og arbeidsprosesser for eksamensprosesser og sensur
• utarbeide gevinstplan med oversikt over potensielle innsparinger i prosessene
Arbeidsprosesser ved digital eksamen og sensur
Det eksterne firmaet Karabin as har bistått i arbeidet og to institutt ved henholdsvis HF og SV
var valgt ut som pilotinstitutt, rapporten fra Karabin følger vedlagt. Anbefalingene har vært
diskutert med Studieadministrativt lederforum, som har foreslått at tre tiltak gis prioritert. Det
foreslås at de øvrige anbefalingene også følges opp med en litt lengre tidshorisont.
De viktigste funnene i kartleggingen er oppsummert i rapporten og viser at
• sensurprosessen varierer
• UiB utnytter ikke beste praksis
• sensurprosessen er fragmentert
• den digitale prosessen blir manuell
• prosessen er organisert rundt avvik
Det er tre typer gevinster:
• Budsjettmessige gevinster, som vises direkte i budsjettregnskapet.
• Indirekte gevinster, som er vanskeligere å knytte direkte til budsjettmessige gevinster.
• Kvalitative gevinster, som er vanskelig å sette tall på, men som gir bedre service og
økt brukertilfredshet.
Anbefalinger og videre arbeid
Hovedanbefalinger i rapporten:
• Digital eksamen skal leveres digitalt. Med det menes at håndskrevne og papirbaserte
elementer også skal kunne skannes og leveres digitalt.
• Det bør etableres en automatisert digital «fast track» for hovedtyngden av
eksamener. Dette er eksamener som ikke krever ekstra saksbehandling.
• Det bør etableres arenaer for erfaringsdeling mellom sensorene, og det bør stilles
leveransekrav til sensurprosessen.
• Manuelle operasjoner etter sensurprosessen bør fjernes.
• Det bør arbeides for å redusere antall begrunnelseskrav og klagesaker, eksempelvis
ved bruk av sensorveiledninger.
• Begrunnelsesprosessen bør gjøres mer effektiv eksempelvis gjennom deling av god
praksis.
• Klagebehandlingen bør gjøres mer effektiv.
Videre arbeid
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•

Følge opp de utvalgte anbefalingene fra Studieadministrativt lederforum:
• Digital eksamen skal leveres digitalt.
• Manuelle operasjoner etter sensurprosessen skal fjernes.
• Klagebehandlingen skal gjøres mer effektiv.

•
•

Jobbe videre med de øvrige anbefalingene fra rapporten.
Videre utrulling i organisasjonen og arbeid med informasjon og opplæring, gjennom
det nyetablerte eksamensnettverket der alle fakultetene er representerte, og i
ressursgruppen for #ORG2022.
Bruke den etablerte metodikken og verktøyet ved gjennomgang av nye
arbeidsprosesser på alle administrative felt.

•

Per januar 2017 er flere av disse punktene fulgt opp gjennom konkrete tiltak:
• Det er innført digitale protokoller, dette innebærer sluttført saksbehandling på ett nivå.
• Vi har kuttet ut papirbackup i eksamenslokalene ved digital eksamen.
• TP innføres slik at eksamensplanleggingen blir mer transparent og effektiv.
• En integrasjon mellom Inspera og FS er under arbeid og vil leveres våren 2017.
• Det blir mulig for studentene å be om begrunnelse og klage digitalt i Studentweb i
løpet av våren 2017.
• Ved tilrettelegging for eksamen, er det innført forenklinger for kronisk syke.
• Løsning for skanning av papirvedlegg til eksamensoppgaver ved digital eksamen er
etablert og testet.
• Nytt eksamensnettverk med digital kompetanse og fokus på arbeidsprosesser og
gevinstrealisering er etablert.
• Det er innført digitale eksamensvakter og digital hovedvakt i eksamenslokalet med
FS-tilgang for behandling av unntak.
• Løsning for digital oppmøteregistrering i lokalet er utviklet og testes i løpet av våren.
• Løsning for klagebehandling utvikles i Studentweb og rulles ut i løpet av våren.
Felles rutiner og arbeidsprosesser
Endringene som er foreslått vil øke både rettsikkerheten for studentene, gi dem bedre
service og gjøre arbeidet rundt eksamen oppdatert og moderne. En del av endringene som
innføres ved digitaliseringen gir fagpersoner bedre løsninger, som for eksempel å kunne lese
stadig flere oppgaver maskinelt.
For administrasjonen er det en rekke innsparinger og løsninger som både vil øke kvaliteten
og gi en raskere behandling til studenter og fagpersoner. For å nå målet i prosjektet om å
etablere felles rutiner og arbeidsprosesser, og følge opp en av hovedanbefalingene i
rapporten, som var å få på plass erfaringsdeling og stille leveransekrav til sensurprosessen,
har Ressursgruppen i #ORG2022 et forslag om å utvikle noen gode modeller og
retningslinjer for dette arbeidet.
Gevinsten av en bedre samkjøring og mer felles rutiner og arbeidsprosesser for
eksamensprosesser knyttet til sensur, er trolig stor. Ved bedre intern koordinering og noen
gode modeller og retningslinjer som fagmiljøene kan tilbys å benytte ved eksamen og
sensur, vil man nok kunne hente ut flere gevinster både kvalitetsmessig for studentene og
tidsmessig for sensorene.
På bakgrunn av saken bes utvalget drøfte følgende problemstilling:
Hvordan skal UiB etablere felles rutiner og arbeidsprosesser for eksamensprosesser og
sensur?
Saken legges fram for Utdanningsutvalget til drøfting.
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Notat
Til:
Universitetets Utdanningsutvalg
Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 1. februar 2016
ephorte:2017/1405
___________________________________________________________________
Bakgrunn
Det er i dag flere og omfattende prosesser på gang, på både nasjonalt og lokalt nivå, der
utdanningskvalitet er tema. Dette gjør at vi ser behov for å sette ned en arbeidsgruppe som
får i oppgave å utarbeide en handlingsplan for styrking av utdanningskvalitet ved UiB.
Formålet med denne saken er å redegjøre for grunnlaget for en slik handlingsplan, og å sette
ned en arbeidsgruppe som skal arbeide fram handlingsplanen.
Nedenfor vil vi trekke fram noen av de pågående prosessene som bør ligge til grunn for et
slikt arbeid; UiBs strategi, den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i utdanning, og
pågående lov og forskriftsarbeid der utdanningskvalitet står sentralt.
UiB Strategi «Hav, Liv, Samfunn»
UiBs strategi for 2016-2022 har som en av sine overordnede målsettinger at UiB skal ha et
attraktivt læringsmiljø.
UiBs strategi for 2016-2022 setter høye mål for utdanningskvalitet gjennom styrket satsning
på faglig- sosial integrering og oppfølging av studentene gjennom deltakelse i forskning og
studentaktiv læring og mentorordninger for studentene, heving av de ansattes pedagogiske
kompetanse, etablering av insentivtiltak for fremragende undervisning og utvikling av digital
og fysisk infrastruktur som støtter læring.
Den delen av strategien som har særlig fokus på styrking av utdanningene, har som
overordnet mål «attraktivt læringsmiljø». Denne har følgende underpunkter:
 Styrke det universitetspedagogiske tilbudet
 Etablere insentivtiltak for fremragende undervisning
 Etablere mentorordning for studentene
 Videreutvikle læringssentre med biblioteks- og skrivesentertjenester.
 Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet
 Handlingsplan for etter- og videreutdanning
 Tidlig faglig og sosial integrering av studentene
 Kvalitetsutvikling av studieporteføljen (gjennomgående aktivitet)
Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning
Kunnskapsdepartementet (KD) ba utdanningsinstitusjonene om innspill til den kommende
stortingsmeldingen om kvalitet i utdanningen. UiB sendte et fyldig høringsinnspill 1. juli 2016.
(ephorte: 2016/2876).
Stortingsmeldingen legges rem i Statsråd 27. januar. På KDs kontaktkonferanse 17.januar
ble det orientert om den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i utdanningene.
Signalene som kom fra konferansen, tyder på at de innspillene som UiB ga i sitt
høringsinnspill i stor grad er i overensstemmelse med det som kom fram om innholdet under
konferansen. Siden stortingsmeldingen ikke er ferdigstilt, baserer vi oss nedenfor på UiBs
innspill til meldingen.
KD hadde 10 spørsmål knyttet til utdanningskvalitet som de ba om innspill på fra
høringsinstansene. Spørsmålene var dels knyttet til sentrale rammebetingelser og
virkemidler, og dels til hva institusjonene gjør eller kan gjøre for å styrke utviklingskvaliteten.
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I høringsuttalelsen ble hovedbudskapet fra UiB skissert slik:
· Utdanningskvalitet er nært forbundet med forskningskvalitet.
· Institusjonell og faglig autonomi er en forutsetning for solid forskningsbasert
utdanning.
· Vi trenger økt forskning på hva som fremmer læring.
· Kompetanseheving og meritteringsordning for ansatte som underviser.
· Digitalisering gir viktige muligheter for studentaktiv læring og bør
prioriteres.
· Internasjonalisering er et viktig bidrag til kvalitet i høyere utdanning.
· Et godt læringsmiljø er avgjørende for god utdanningskvalitet
UiB understreker i sin uttalelse at vi vurderer det som avgjørende å ha en bred og analytisk
tilnærming til kvalitetsbegrepet og hvordan høy utdanningskvalitet skal sikres. En felles mal
for alle fagmiljø og institusjoner er ikke hensiktsmessig i dette arbeidet. Kvalitet lar seg ikke
regulere på én måte for alle. Det gir derfor lite mening å detaljregulere feltet, og det er ikke
nødvendigvis et kvalitetstegn dersom studiene innen samme fagområde blir mer like på tvers
av institusjonene.
UiB sier videre at for å vurdere utdanningskvalitet er det viktig å ha fokus på de prosessuelle
aspektene av studentenes læring og undervisernes tilrettelegging for denne. Fagmiljøenes
integrering av forskning og utdanning burde også tydeligere inngå i kvalitetssystemet.
Kvalitetsutvikling er en måte å tenke på og arbeide på som har mye til felles med forskning.
Når det gjelder viktige tiltak for å øke gjennomføring og å redusere frafall, peker vi blant
annet på god faglig-sosial integrering, et godt mottak av studenten og god oppfølging
gjennom første studiesemester, og et tilbud til alle studenter om en faglig mentor.
UiB peker også på at viktige strategiske grep for å sikre god relevans og fremtidsrettede
utdanninger, er praksis i utdanningene, et kontinuerlig endringsfokus, og forskningsbaserte
utdanninger som fremmer utvikling av generell kompetanse hos våre studenter, nemlig
metode, analytiske egenskaper, selvstendighet og formidlingsevne.
Kompetanse 2020 trakk fram at arbeidsgiverne vurderte UiB-kandidatenes styrke til å være
teoretisk kunnskap, evne til å tilegne seg ny kunnskap, evne til å tenke selvstendig og kritisk,
analytiske ferdigheter, skriftlig og muntlig formidlingsevne og evne til å samarbeide. For å
ruste studentene med relevant kunnskap og solide ferdigheter til å takle endringer, er det
derfor viktig å fortsatt ha et stort fokus på den generelle kompetansen våre studenter får,
både metodeferdigheter, analytiske egenskaper, selvstendighet og formidlingsevne. Bredde i
fagene er viktig for å ivareta det generiske ved utdanningene
Når det gjelder praksis i utdanningene, blir det pekt på at vi etablerer flere kunnskapsklynger
basert på tverrfaglig samarbeid. Samarbeidet i klyngene fører til tettere koblinger mellom
arbeids- og næringsliv, forskning og utdanning. UiB sier i sin uttale at antall emner der
praksiselementer inngår, bør økes. Det blir også gitt uttrykk for at flere kontaktpunkt med
arbeidslivet bør etableres. Det vises også til rapporten fra arbeidsgruppen som har sett på
hvordan styrke praksis i utdanningene ved UiB.
Videre er DigUiB sitt arbeid viktig for videreutvikling av utdanningskvalitet. Digitale verktøy
blir stadig mer fremtredende i utdanning. I vår høringsuttalelse blir det påpekt at det er viktig
at disse blir brukt på en slik måte at de understøtter studentenes læring.
Kunnskap som former samfunnet er en sentral del av UiBs verdigrunnlag. Våre
strategiske mål forutsetter at studenter og forsker aktivt deltar i den globale
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kunnskapsutviklingen. Vi betrakter videre internasjonalisering både ute og hjemme som et
avgjørende moment for å heve kvaliteten i utdanningene, noe som gjenspeiles i
handlingsplanen for internasjonalisering. En viktig del av internasjonaliseringen er også å ha
et mangfoldig og internasjonalt miljø på campus.
Endringer i UH-lov, kvalitetsforskrift og studietilsynsforskrift
I 2016 ble UH-loven og kvalitetsforskriften revidert med bakgrunn i Meld. St. 18 (2014-2015)
Konsentrasjon for kvalitet.
Som følge av endringer i lov og forskrift, ble ny studietilsynsforskrift (NOKUT-forskriften)
sendt på høring i september 2016 med høringsfrist i desember. Ny studietilsynsforskrift ikke
formelt vedtatt, men det er ikke grunn til å tro at prinsippene i forslaget vil avvike vesentlig fra
det som er foreslått. Ny studietilsynsforskrift blir vedtatt 9. mars.
Studietilsynsforskriften
I forslag til ny studietilsynsforskrift er NOKUT opptatt av å sikre kvalitet i studier på
programnivå. Det gis et stort fokus på å sikre god kvalitet i studentenes læring og god kvalitet
og relevans i studentenes læringsutbytte. Kvalitetsforskriften og forslag til
studietilsynsforskrift tillegger institusjonene økt ansvar for intern kvalitetssikring gjennom
betoning av lokalt tilsyn for å sikre kvaliteten på institusjonenes studieprogram.
Programansvarlige blir også tillagt et tydeligere ansvar for studieprogrammene.
Endringer i tilsynsformen gjør at institusjonene får et økt ansvar for å føre tilsyn med/rutiner
som sikrer kvaliteten på studiene.
Forskriften støtter opp under det arbeidet som UiB har startet opp for å fremme aktiviserende
undervisning og bruk av mer egnede vurderingsformer. Videre blir samfunnsrelevans nå
sterkere vektlagt i forskriften.
I forslag til ny studietilsynsforskrift som hadde høringsfrist i desember, heter det videre
at:«institusjonen skal ha en strategi for å sikre og utvikle utdanningskvalitet» (forslag til §4-1
(b).
Forslaget om at institusjonene skal ha en strategi for utdanningskvalitet innebærer ikke et
krav om at det skal utarbeides en egen handlingsplan utdanningskvalitet. Gitt de føringene
som ligger i lov og forskrifter, i tillegg til de signalene som ligger til grunn for arbeidet med
den kommende Stortingsmeldingen om utdanningskvalitet, ser vi det likevel som
hensiktsmessig at det lages en plan for arbeidet med utdanningskvalitet ved UiB. Denne bør
inneholde en drøfting av hva vi mener er viktig for å styrke arbeidet med utdanningskvalitet,
hvilke tiltak som bør iverksettes, og en tidsplan og prioritering av aktivitetene.
Mandat
Det foreslås at det settes ned en arbeidsgruppe som får i oppgave å:
Utarbeide en handlingsplan som har som overordnet målsetting å styrke arbeidet med
kvalitet i utdanningene ved UiB. Tiltakene skissert i UiBs strategi, Stortingsmelding om
kvalitet i utdanning, inklusive behov for omstillingsfokus i studieprogrammene, og tiltak og
signaler gitt i ny UH-lov med forskrifter skal være førende for arbeidsgruppens arbeid.
Arbeidsgruppens skal levere sin rapport innen 12. mai 2017.
Forslag til arbeidsgruppe blir lagt fram i møtet.
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Forslag til
vedtak:
Utdanningsutvalget setter ned en arbeidsgruppe som foreslått med følgende mandat:
Arbeidsgruppen får i oppgave å utarbeide en handlingsplan som har som overordnet
målsetting å styrke arbeidet med kvalitet i utdanningene ved UiB. Tiltakene skissert i UiBs
strategi, Stortingsmelding om kvalitet i utdanning, inklusive behov for omstillingsfokus i
studieprogrammene, og tiltak og signaler gitt i ny UH-lov med forskrifter skal være førende
for arbeidsgruppens arbeid.
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Notat
Til:
Universitetets utdanningsutvalg
Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 1. februar 2017

Ephorte:2016/9097

Bakgrunn
UiB ved SA har nå gjennomført to runder med endrede/utvidede prosedyrer for oppretting av
studieprogram, sett i forhold til de som er fastsatt i Kvalitetshandboka.
Prosedyrene omfatter følgende elementer:












NOKUT-basert og UiB-tilpasset Mal for søknad om oppretting av studier
To veiledninger til malen, en for syklus 1 og en for syklus 2, også disse basert på
NOKUT-veiledninger som har Studietilsynsforskriften som utgangspunkt
Informasjonsmøte for fakultetene og de av deres fagmiljøer som skulle opprette nye
studier (holdt 18. april, dvs umiddelbart etter at planene for oppretting av nye studier
var meldt til SA)
Oppklarings-/veiledningsmøte for samme målgruppe 16. juni
I UU-møte 11. mars ble det oppnevnt en komité for å veilede fagmiljøene og vurdere
søknadene om oppretting
Veiledningen og vurderingsarbeidet foregikk i flere etapper og på ulike stadier i
søknadsprosessen:
o Etter innlevering av søknadsutkast (som hadde frist 1 september)
o Etter innlevering av endelig søknad (som hadde frist 3. oktober)
Etter tilbakemeldingene på de «endelige» søknadene ble de igjen justert før
framlegging for UU (9. november) og U-styret (1. desember). Men også etter disse
siste justeringene var det behov for ulike justeringer, og U-styret fattet vedtak om
oppretting under forutsetning av at de nødvendige justeringene ble foretatt. SA fikk
ansvar for denne oppfølgingen
De nye programmene ved HF og MN omfattet flere eksisterende, tidligere godkjente
emner («gjenbruksemner»). Disse emnene ble ikke revidert i forbindelse med
utviklingen av de nye programmene. U-styret vedtok at disse gjenbruksemnene innen
medio april 2017 må være revidert og sett i sammenheng med det aktuelle
programmet.

Behov for ytterligere revisjon av prosedyren
Som opplistingen ovenfor viser, har arbeidet med vurdering, veiledning og justering av
programsøknadene vært omfattende, og selvsagt også tidkrevende, først og fremst for
søkermiljøene, men også for komitémedlemmene. Særlig utfordrende ble dette arbeidet
fordi det måtte foregå over et så kort tidsrom – mellom 1. september og i praksis 1.
november da UU-saken måtte være klar for utsending.
Ut fra erfaringene fra 2016 har komitéen sett et behov for å strekke vurderings-, veiledningsog tilbakemeldingsperioden over et lengre tidsrom. Signaler fra fakultetene støtter denne
vurderingen. En slik forlenging som samtidig tar hensyn til fristene for UU- og Ustyrebehandling, forutsetter at førsteutkastet av søknaden oversendes før sommerferien.
Dette igjen forutsetter at ovennevnte informasjons- og veiledningsmøter kommer mye
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tidligere i vårsemesteret, og dermed også at fakultetene melder fra om hvilke studieprogram
de ønsker å opprette før og uavhengig av innspillene til utdanningsmeldingen. Fakultetene
vedtar planer om nye studieprogram på slutten av høstsemesteret, så det skulle ikke være
noe til hinder for at de melder fra til SA om disse vedtakene allerede i januar (gjerne medio
januar).
Vedlagt følger et forslag til tidsplan som tar høyde for ønskene om å tøye arbeidsprosessen
lengre ut i tid. Tanken er at det gir rom for gradvis modning og muligheter for å
fordele/systematisere fokus og vektlegging på ulike kvalitetssider i ulike faser av prosessen.
Dessuten fordeler planen arbeidsbelastningen bedre og reduserer den intensive og tunge
arbeidsbyrden på få dager slik fjorårets plan resulterte i.
Oppnevning av veilednings- og vurderingskomité
For komitémedlemmene innebærer det en stor arbeidsbyrde å delta i arbeidet med å veilede
i utviklingen av nye studieprogram og vurdere søknadene om oppretting. Det er derfor
rimelig at noen av komitémedlemmene som ble oppnevnt av UU våren 2016, får avløsning,
samtidig som noen fortsetter for å bevare kontinuiteten og dra nytte av erfaringene og
kompetansen gruppen har fått. Det foreslås derfor to nye visedekaner til 2017-komitéen,
mens den ene universitetspedagogen og SAs representant går inn også i denne komiteen. I
tillegg får de med seg en representant til fra SA og en studentrepresentant.
Det foreslås at UU oppnevner følgende komité:
En studentrepresentant
Hans Knut Sveen, konstituert visedekan for utdanning, KMB
Claus Huitfeldt, prodekan for utdanning og internasjonalisering, HF
Yael Harlap, førsteamanuensis, Uniped, PSY
Cecilie Boge, universitetslektor, Læringsstøttegruppen, SA
Toril Eikaas Eide, seniorrådgiver, Læringsstøttegruppen, SA

Det foreslås at UU fatter følgende
vedtak:
UU vedtar det foreslåtte opplegget og tidsplanen for oppretting av nye studieprogram i 2017,
og oppnevner en veilednings- og vurderingskomité med de medlemmene som er foreslått i
saken.

TEE
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Vedlegg til UU-sak 1. februar 2017

Tidsplan for prosessen fram mot oppretting av nye studier i 2017
Datoene for 2016 i blått i egen kolonne. Endringer for 2017 i rødt.
Datoer i 2017
1. februar

Datoer i
2016
18. mai

7. februar
(alternativt
15. februar)

18. april

21. mars

16. juni

22. mars –
27. april

----

10. mai

1. sept.

18., 19., 22.
og 23. mai
(= ukene 19
og 20)

Aktivitet

Deltakere

Sak i UU med forslag til prosess
og frister knyttet til
programoppretting 2017
Møte med aktuelle fakulteter og
fagpersoner/-miljøer for de
planlagte nye programmene:
Informasjon om prosedyrer,
gjennomgang av maler,
veiledning
Oppklaringsmøte om søknader,
krav og prosess, inklusiv info
om den nye tilsynsforskriften
(som skal komme 9. mars)
Veiledning fra SA,
Læringstøtte-gruppe, Upedmiljø, og komité etter
henvendelser fra
fagmiljø/fakultet – ut fra
kapasitet

Representanter for:
 fagmiljø og
fakulteter som
ønsker å opprette
nye studietilbud
 SA
Fagmiljø og fakulteter
som har meldt inn nye
tilbud
Fagmiljø og fakulteter

Fagmiljø og fakultet

8. sept.

Innlevering til SA av
førsteutkast til
opprettingssøknadene
Komitémøter

Uke 23 (og
eventuelt uke
24 eller 25)
(Møter i
august om
nødvendig og
ønskelig)
29. august
(= uke 35)

Uke 37 (12.16.09.)

Gjennomgangsmøter/
dialogmøter med komitéen

Aktuelle fagmiljøer og
fakulteter

3. okt.

Fakultetene

Uke 37-38
2. oktober

Uke 42
17.-21.10.15
12. okt.

8. november

9. november

Frist for innlevering av endelig
søknad til SA om oppretting av
nye studier
Eventuelle avklaringsmøter om
søknadene
 Komitéen orienterer UU
om søknadsprosessen
 Drøfting i UU av eventuelle
problemfelt og prinsipielle
spørsmål.
Søknadene behandles i UU

Formell komité
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Merknader + møter

Særlig fokus på
samsvaret mellom
læringsutbyttebeskrivelser og
vurderingsformer, og
med arbeids- og
undervisningsformer
(inkl. variasjon, praksis
og internasjonalisering/utveksling)
SA oversender til
komitéen
Finne møtetider disse
dagene til drøfting og
utveksling av
vurderinger av
utkastene
Datoene/tidene avtales
med de enkelte
søkermiljøene før
utkastene leveres inn.

SA og aktuelle
fakulteter/fagmiljø
UU-møte 2. oktober



Utsending av
sakspapirer 2.
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november 2016
UU-saken =
styresaken
U-styremøte 30.11.
(Innleveringsfrist
09.11.?)
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Innføring av nytt verktøy for time- og
eksamensplanlegging (TP) - retningslinjer
Notat fra Studieadministrativ avdeling
Vedtakssak
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Notat
Til:
Universitetets utdanningsutvalg
Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 1. februar 2017

Ephorte:2017/1394

Bakgrunn
Vi viser til UU-sak 60/16 om innføring av nytt system for time- og eksamensplanlegging (TP)
som var til orientering i Utdanningsutvalget 9. november 2016. Vi vil fra mars 2017 starte
innføringen av det nye systemet. Dette betyr at høstens planer legges i TP.
I det videre legges det fram nye retningslinjer og rutiner for arbeidet, utarbeidet av
prosjektgruppen og arbeidsgruppen for prosjektet (se vedlegg).
Timeplanlegging
Ved UiB er det i dag et sentralt styrt timeplanleggingssystem. Det er kun en håndfull
personer som jobber med timeplanleggingsverktøyet.
Med innføringen av det nye verktøyet, vil man i stor grad automatisk få planlagt
undervisningen, og de ansatte på fakultet og institutt vil raskt kunne gjøre endringer selv,
uten å gå omveien om sentraladministrasjonen.
Det nye systemet har et enkelt grensesnitt og det er relativt lett for brukerne å lære seg. Det
er instituttene selv som best kjenner sine egne undervisningsopplegg og vet hvilke behov de
har, og de kan i det nye systemet gå inn og gjøre endringer dersom de ønsker det.
Dette vil igjen føre til at tilbudet til studentene blir bedre. Ved at timeplanene raskere blir
oppdaterte, øker forutsigbarheten for studentene.
Eksamensplanlegging
Vi har ikke hatt noe eksamensplanleggingssystem ved UiB tidligere. Ved innføring av et
eksamensplanleggingssystem, samtidig som rutinene legges om, vil UiB kunne effektivisere
tidsbruken og sikre en bedre romutnyttelse også ved eksamensavviklingen.
Fra midten av november 2016 har UiB inngått en leieavtale på åremål med GC Rieber om et
nytt eksamenslokale i Solheimsgaten 18, for gjennomføring av digital skriftlig skoleeksamen,
med plass til rundt 300 studenter samtidig. Dette vil lette planleggingen og avviklingen av
digitale skoleeksamener, og UiB vil spare mye tid på rigging og annen logistikk i tilknytning til
eksamen.
For å utnytte lokalene på en best mulig måte, vil også eksamensplanene legges i det nye
systemet. Dette sikrer mer smidige arbeidsprosesser, effektiv romutnyttelse, og vil gi
institutter og fakulteter god oversikt over tilgjengelige lokaler i systemet.
Erfaringene fra UiO, som har tatt i bruk TP både for time- og eksamensplanlegging, har stort
sett vært gode. Det som skapte litt vansker i starten ved UiO, var at det pågikk
utviklingsarbeid samtidig som man tok systemet i bruk. Det viste seg også å være behov for
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noe mer opplæring og informasjon enn det var lagt opp til. Videre opplevde de noen mangler
i grunnlagsdataene, som innebar at de måtte gjøre justeringer i planleggingsprosessene ved
bruken av det nye systemet. Det kom også en del negative tilbakemeldinger fra undervisere
som ikke fikk velge undervisningstidspunkt slik de hadde vært vant til. Etter at systemet var
innført oppleves det imidlertid som at fordelene oppveier ulempene, og det er ikke registrert
misnøye de siste årene.
Ved UiB prøver vi å ta høyde for de utfordringene UiO opplevde, blant annet ved å innføre
nye rutiner tilpasset det nye systemet, og legge opp til god informasjon til og opplæring av
brukerne på institutt og fakultet.
Fra høsten 2017 foreslås det blant annet at undervisningen i all hovedsak legges i 2timersøkter fra kl. 08.15-16.00, mandag til fredag. Dette vil føre til bedre timeplaner for
studentene og en bedre utnyttelse av romressursene.
For eksamen, vil planleggingen i all hovedsak legges ut fra kriterier som sikrer best mulig
bruk av rom, og slik at skriftlige, digitale skoleeksamener utenfor hovedperioden, legges på
et utvalg av dager for å fylle opp lokalene best mulig.
Nye rutiner for time- og eksamensplanlegging vil sikre best mulig romutnyttelse, samt lette
arbeidet med å lage kollisjonsfrie timeplaner for studentene. Det kan være gode argumenter
for at enkelte ønsker å legge opp undervisningen på en annen måte enn hovedregelen, men
det må være gode grunner for at man skal planlegge på en måte som innebærer at UiBs
samlede timeplaner ikke blir optimale.
På denne bakgrunn foreslås følgende

vedtak
Utdanningsutvalget vedtar de vedlagte retningslinjene for time- og eksamensplanlegging ved
UiB.
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Notat
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Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 1. februar 2017

Ephorte: 2016/11726

Bakgrunn
I Utdanningsutvalgets møte i november 2016, ble vilkårene i en ny insentivordning for
utdanningskvalitet drøftet. Budsjettposten «kvalitet i studiene og gjennomstrømning» skal ha
samme varighet som strategiperioden, dvs. ut 2022. For 2017 er det satt av 1.5 millioner
kroner på budsjettposten. Formålet med denne saken er å legge fram forslag til
retningslinjer for insentivmidlene.

Insentivmidlene skal brukes til «Utviklingstiltak innenfor kvalitet i studiene og
gjennomstrømning». For 2017 har vi følgende fokusområder:
- Tiltak som bidrar til å øke studentgjennomstrømningen
- God sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser, og undervisnings- og
vurderingsformer.
- Tiltak for god undervisning og vurdering ved hjelp av digitale verktøy.
Når det gjelder sistnevnte tiltak, ble det klargjort i UU-møtet i november at DigUiB
programmet har budsjett til å dekke infrastruktur og at andre utgifter må dekkes over andre
budsjetter.
For å få tildelt midler kreves det at prosjektene må vurderes å være klart i målgruppen og at
de har den nødvendige kvaliteten. Dersom det ikke er tilstrekkelig med prosjekter som
oppfyller de forutsetningene som er satt, vil ikke hele budsjettposten bli brukt.
Det legges opp til at deler av potten skal brukes til tidsavgrensede prosjekter, mens deler av
midlene blir brukt til fagmiljøer som ønsker å arbeide fram ETP/FUND ordning ved
fakultetene. Budsjettposten skal også brukes til å finansiere Ugleprisen.
For 2017 er det vedtatt kr. 1,5 millioner kroner over budsjettposten. Vi legger opp til at kr.
100 000,- av midlene settes av til Ugleprisen. I tillegg ligger det an til at flere fakulteter i løpet
av 2017 vil starte opp pilotprosjekter for ETP-ordning. Det foreslås derfor at en andel av
summen settes av til utvikling av ETP-pilotprosjekter, og de resterende midlene brukes til
insentivmidler for kortvarige prosjekter.
Forslag til retningslinjer for insentivordningen
Basert på tidligere års søknadsrunder og innspill som kom i Utdanningsutvalget, foreslår vi
følgende retningslinjer for insentivmidlene.
Formålet med insentivordningen er å tilrettelegge for utviklingstiltak som skal bidra til økt
studiekvalitet og til økt gjennomstrømning. Universitetsstyret vedtar hvert år størrelsen på
budsjettposten, utdanningsutvalget tildeler midler i henhold til vedtatte retningslinjer og
satsningsområder.
1) Insentivmidler kan brukes til:
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a) Prosjekter med tidsavgrenset varighet, som hovedregel inntil ett år. Det kan kun tildeles
midler for ett år om gangen. Flerårige prosjekter kan også søke midler, men disse må søke
for hvert år og på lik linje med prosjekter av kortere varighet. Samme prosjekt kan ikke få
tildelt midler for mer enn to år.
b) Forprosjekt ETP. Fakultetene kan søke om midler til evaluering av ETP søknader.
c) Uglepris. kr 100 000,-.
I Utlysningsbrevet blir det redegjort for årets prioriterte områder. Det er kun prosjekter som
vurderes å være klart i målgruppen og der prosjektet ellers har den nødvendige kvaliteten
som kan få tildelt midler.
2) Det settes ned en vurderingskomite som innstiller fordeling av midler til tidsavgrensede
prosjekter, forprosjekt ETP og tildeling av Uglepris. Utdanningsutvalget vedtar fordeling av
insentivmidler og tildeler Uglepris. Komiteen består av viserektor for utdanning, to
utdanningsdekaner og en studentrepresentant.
3) Krav til søknadene:
søknadene må være konkrete på hvilke tiltak som skal gjennomføres.
- prosjektene må ha en klar overføringsverdi både innenfor- og utenfor eget fakultet.
- Dersom en vesentlig del av midlene er planlagt brukt til lønns- eller reisemidler,
forutsettes det at reisen har overføringsverdi til seinere kull uten permanent
tilleggsfinansiering.
4) Mottakerne av insentiv-midler forplikter seg til å:
- rapportere årlig om resultat fra arbeidet både på UiB sitt i studiekvalitetsbasen.
- lage en kortfattet tekst om prosjektet som kan legges ut på UiB sine nettsider.
Teksten skal også inneholde informasjon om kontaktperson for prosjektet.
Forslag til
vedtak:
Forslag til framlagte retningslinjer for tildeling av insentivmidler for styrking av
utdanningskvalitet vedtas

TOVST
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Handlingsplanen for internasjonalisering ble vedtatt i universitetsstyret 25. august 2016, og
er tilgjengelig her: http://www.uib.no/strategi/102534/handlingsplan-internasjonalisering
Handlingsplanen angir innsatsområder for internasjonalisering i perioden 2016 -2022. Både
fakultet og sentraladministrative avdelinger har fått ansvarsområder i handlingsplanen.
For å sikre oppmerksomhet og kjennskap til planen og samtidig sikre god innretning av
støtten fakultetene får fra avdelingene, blir det gjennomført møter med fakultetenes
ledergrupper i siste halvdel av januar.

Følgende delmål omtaler utdanningsfeltet:
Innsatsområde: UiB i verden
Delmål 3:
Alle studieprogram skal øke andelen utreisende studenter fra 2015 nivå. Samlet skal minst
40 prosent av studentene som avlegger en grad ved UiB ha hatt et utvekslingsopphold i
utlandet som del av gradsutdanningen.
-

Sikre at alle studieprogram har en definert mulighet for utvekslingsopphold på
minimum 3 måneder.
Ansvar: Fakultetene og SA.

-

Faglig ledelse skal aktivt oppfordre studenter til utveksling.
Ansvar: Fakultetene.

-

Studenter som ikke reiser på utveksling bør tilbys internasjonale studieemner i sitt
studieprogram ved UiB.
Ansvar: Fakultetene.

Innsatsområde: Verden i UiB
Delmål 2:
UiB skal tiltrekke seg de beste internasjonale studentene, særlig på masternivå. UiB skal øke
antall innreisende studenter med 20 prosent fra 2015- nivået.
-

Lage egen tiltaksplan for internasjonal rekruttering av talentfulle studenter.
Ansvar: Fakultetene og SA.
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-

Tilby engelskspråklige emner/emnepakker der det er faglig hensiktsmessig.
Ansvar: Fakultetene.

-

Øke bruken av digitale undervisningsverktøy (MOOC, Streaming, Webinar etc) for å
nå internasjonale studenter utenfor UiB.
Ansvar: Fakultetene, IT, SA og KA.

Delmål 3:
UiB skal være et eksellent vertskap for internasjonale studenter, ansatte og gjester fra
utlandet.
-

Etablere Internasjonalt senter i 2017.
Ansvar: Universitetsledelsen, FA, SA og HR.

-

Styrke bistanden til ansatte, studenter og gjester fra utlandet.
Ansvar: Fakultetene og HR.

-

Øke antall gjesteboliger.
Ansvar: EIA og HR.

-

Sikre at all relevant informasjon også er tilgjengelig på engelsk.
Ansvar: Fakultetene, KA, FA, SA og HR.

-

Legge til rette for at fast ansatte med utenlandsk bakgrunn skal lære norsk innen 2 år.
Fakultetene og HR.

-

Styrke tilbudet om norskopplæring for internasjonale studenter.
Ansvar: Det humanistiske fakultet, SA.

Delmål 4:
UiB skal bidra aktivt til at flyktninger i Norge skal få utdannelse.
-

Lage en egen tiltaksplan rettet mot flytninger i Norge.
Ansvar: Universitetsledelsen, SA.

Drøftingsspørsmål:
-

Hvordan tar man handlingsplanen videre gjennom tiltaksplaner?
Hvordan kan sentraladministrative avdelinger og fakultetene samarbeide på best
mulig måte for å oppnå målene vi har satt i handlingsplanen?

Saken legges fram for drøfting.
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Notat
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Formålet med denne saken er å drøfte modeller for hvordan arbeidet om å etablere
skrivestøttetjenester ved fakultetene kan settes i gang som et samarbeidsprosjekt mellom
fakultetene, Universitetsbiblioteket og Studieadministrativ avdeling. Det endelige målet er å
komme frem til en utforming og organisering av tjenester for alle fakultet som kan styrke
studentenes skriveferdigheter og dermed bidra til økt studiekvalitet.

Bakgrunn
I UiBs plan for oppfølging av Strategi 2016-2022 (universitetsstyresak 30/16) er
videreutvikling av læringssentre med biblioteks- og skrivesentertjenester en planlagt aktivitet
som skal bidra til et attraktivt læringsmiljø. En første drøfting av hvordan
skrivesenterfunksjoner kan nå ut til alle studenter ved UiB ble gjennomført i
Utdanningsutvalgets møte 11. mars 2016 (sak 20/16).
Det Humanistiske fakultet drev i perioden 2014-2016 et skrivesenter som et pilotprosjekt i
samarbeid med Universitetsbiblioteket. Høsten 2016 gjennomgikk senteret ekstern
evaluering som ble presentert for fakultetsstyret (sak 60/16). Her vises det til at senteret har
vært et verdifullt tilskudd til fakultetets studiekvalitet, og at det er høyt verdsatt av et stort
antall brukere. Styret ved Det humanistiske fakultet anbefaler at UiB sentralt sammen med
UB og fakultetene drøfter hvordan senterets tjenester kan videreføres.

Kartlegging av behov og organiseringsmodeller
Erfaringene med pilotprosjektet ved Det humanistiske fakultet er delvis overførbare til en mer
utvidet eller sentralisert modell. Evalueringsrapporten viser at det er behov for å utvikle et
miljø med skrivepedagogisk spisskompetanse og ansvar for den generiske siden av
akademisk skriving (s. 7). En kartlegging bør se på hvordan man best kan utvikle et slikt
miljø, og undersøke studentenes behov for skrivestøtte ved fakultetene.
Et annet spørsmål til drøfting er hvem som skal stå for skriveveiledning og -opplæring av
studenter. En mulighet er å se på bruken av studenter og stipendiater som skriveveiledere
(peer tutors), slik tilfellet er ved en rekke utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.
Dette forutsetter et opplæringsprogram for skriveveiledere. En slik opplæring kunne for
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eksempel knyttes til et studieemne med etterfølgende praksisplass. Det bør derfor kartlegges
hvilken form for opplæring skriveveiledere bør gjennomgå, hvem som kan være
samarbeidspartnere i utviklingen av et kursopplegg, og hvordan opplæring kan tilbys.
Ulike organisasjonsmodeller bør også kartlegges. Fakultetsnær skrivestøtte kan koordineres
sentralt eller lokalt ved fakultetene. En sentral koordinering kan sikre en mer stabil og
fleksibel tjeneste med hensyn til utvikling, gjennomføring og formidling av et tilbud.
Universitetsbiblioteket er positivt innstilt til å ta et koordineringsansvar, slik som er tilfellet ved
f.eks. UiO og UiS. UB har fysiske fasiliteter og faglig kompetanse knyttet til alle fakultet som
her kan trekkes på. UB har allerede et faglig integrert undervisningstilbud innenfor
informasjonskompetanse som det er naturlig å knytte tettere til akademisk skriving, slik som
det gjøres i de digitale ressursene PhD on Track og Søk og Skriv. Evalueringen av
skrivesenteret peker også på betydningen av å trekke UB inn i samarbeidet. Gjennom
pilotprosjektet gjorde UB noen nyttige erfaringer med å knytte sammen akademisk skriving
og informasjonskompetanse for et mer helhetlig støttetilbud.

Oppsummering
Som grunnlag for en diskusjon om etablering av skrivestøttetjenester ved UiB er det
nødvendig å kartlegge studentenes behov ved fakultetene, å kartlegge hva UiB har av
kompetanser og ressurser som kan bidra for å bygge opp et bredere tilbud for studentene,
og å se nærmere på ulike modeller for organisering og samarbeid mellom fakultetene, UB og
SA.

Til drøfting
Det foreslås at utdanningsutvalget drøfter muligheter for å sette i gang et samarbeidsprosjekt
mellom fakultetene, UB og SA med følgende mål:
a) kartlegge studentenes behov for skrivestøtte ved fakultetene
b) vurdere ulike modeller for å dekke på best mulig måte behovet og å nå ut til
studentene med skrivestøtte
c) vurdere ressursbehovet
d) kartlegge behov for opplæring av skriveveiledere og identifisere relevant kompetanse
ved UiB som kan bidra til opplæring.

Saken legges fram for Utdanningsutvalget til drøfting.
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Bakgrunn
Læringsmiljøutvalget har over lengre tid arbeidet med å lage retningslinjer for konflikter som
omhandler studenter og ansatte. Høsten 2015 ble det etablert en arbeidsgruppe og en
styringsgruppe for å følge opp arbeidet videre. Arbeidsgruppen fikk et mandat for arbeidet. I
LMU-møte den 08.06.16 la arbeidsgruppen fram et forslag til retningslinjer for håndtering av
konflikter mellom studenter og ansatte (sak 26/16). I tillegg foreslo arbeidsgruppen å innføre
et «Si fra- system» for innmelding av saker vedrørende læringsmiljøet (sak 25/16).
Når det gjelder saker om klager på det fysiske læringsmiljøet for studentene, finnes det
rapporteringsmuligheter, men i forbindelse med klager på det psykososiale læringsmiljøet er
det vanskeligere for studenter å si ifra. For å legge til rette for å melde inn klager også på det
psykososiale læringsmiljøet, foreslo arbeidsgruppen at det bør opprettes et «si fra-system»
på UiB sine hjemmesider. Ved å opprette et mer oversiktlig system for rapportering, vil det bli
enklere for studenter å melde fra, og enklere for UiB å gjøre noe med problemstillinger det
rapporteres om. Gjennom et slikt system vil det etableres et system/rutiner for
saksbehandling av retningslinjene.
Universitetet i Oslo har etablert et «Si fra-system» på sine nettsider, der studentene kan
melde ifra om alle aspekter knyttet til læringsmiljøet, enten de er alvorlige, omhandler et
forbedringspotensial for institusjonen, eller om de er positive. En innmeldt sak navigeres så
videre til riktig adressat som for eksempel et fakultet.
I tråd med Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2016-2019
anbefalte LMU at det etableres en felles nettbasert løsning for å melde inn alle typer
tilbakemeldinger som omhandler læringsmiljøet. Et slikt nettbasert system skal være lett
tilgjengelig og bør være enkelt å finne gjennom studentsidene på UiB.no.
Om Si fra systemet ved UiO
Formålet med systemet er at studentene kan gi tilbakemeldinger og registrere behov på ett
og samme sted. Ved å bruke fargekodene rødt, gult og grønt er det enkelt å orientere seg.
Etisk straffbare og alvorlige hendelser, herunder varslersaker, inngår som røde saker, mens
gult indikerer mangler og bekymringer. Grønt er fargekoden for å gi skryt og positive innspill
til organisasjonen.
Systemet ble tatt i bruk på slutten av 2013, og evalueringer fremhever at dette har vært
vellykket. Studentene bruker systemet, og ansatte håndterer henvendelsene.
Retningslinjer, og ergo tema som inkluderes i systemets behandlingsområde er som følger:




Uønsket seksuell oppmerksomhet/seksuell trakassering (informasjon og veileder)
Advarsel, bortvisning og utestenging (veileder)
Retningslinjer for konflikthåndtering
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Vanskelige situasjoner i møte med studenter (truende eller avvikende adferd)
Prosedyre for håndtering av HMS-avvik (alle avvik, ulykker og nestenulykker)
Student i krise (når studenten kan trenge psykososial oppfølging)
Når en student dør (rutiner og veileder)
Prosedyre for oppgradering av innkommet læringsmiljøsak (gul linje) til varslingssak
(rød linje)
Prosedyre ved feilsendt sak i rød linje i Si fra-systemet
Prosedyre ved endring av medlemmer i Si fra-mottak
Journalføringsrutine for innkomne saker i Si fra-systemet
Frigangsavtaler for innsatte studenter
Ved nominasjoner: Når studentene foreslår kandidat til Utdanningsprisen og Når
studentene foreslår kandidat til Pris for beste underviser

Illustrasjon: Side hentet fra UiO
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Fremdrift og veien videre: Organisering og innføring av «Si – fra» -system ved UiB
Som resultat av LMU saken har Studieadministrativ avdeling fått i oppgave å påse at
systemet blir tatt i bruk i 2018. En arbeidsgruppe er nå etablert på SA, som vil gå ut i
organisasjonen for å kartlegge og tilrettelegge for at systemet til slutt går over i drift på en
best mulig måte. Arbeidsgruppens kompetanse skal bistå til at prosesser, kartlegging, ROS,
informasjon og tilrettelegging foregår på en ryddig måte.
Gruppens medlemmer tar kontakt, kartlegger og orienterer fakultetene, dokumentsenteret,
ITA, Studentparlamentet og UiO. I tillegg vil det være en rekke møtepunkter der arbeidets
status orienteres om, som Studieadministrativt lederforum, LMU og UU.
Med en slik organisering skal arbeidet kreve minst mulig av arbeid på utsiden av ordinær
drift, som lettere kan foreta endringer og justeringer også på sikt.
Ved å ha egne fakultetsvise møter vil man lettere kunne møte de ansatte der de er, og med
mulighet til å kunne lytte og fange opp lokale problemstillinger.
Ved å gjøre det på denne måten vil det sannsynligvis bidra til en økt kulturbygging og mer
smidig innføring og overgang mot drift
Arbeidsgruppeleder er Anne Marit Soltveit Pettersen, som sammen med Iren Igesund, Per
Gunnar Hillesøy, Svein Jarle Nymark og Ragni Zlotos utgjør arbeidsgruppen.
Leder rapporterer til en styringsgruppe som består av Christen Soleim (Prosjekteier, SA),
Ingvild Greve (SA), Sidsel Storebø (ITA) og Henriette Vågen Aase (SPL)
Prosjektet skal
 Ivareta studentenes interesser for å kunne varsle enkelt og trygt
 Ivareta ansattes behov for ryddige rutiner
 Systemet må ha universell utforming, og må være tilgjengelig også på engelsk.
 Prosjektet skal være avsluttet innen 1.1.2018

Avgrensinger
 Prosjekter begrenser omfanget med å bruke ansatte ved SA med relevante fagfelt i en
arbeidsgruppe. Andre aktører vil bli kontaktet ved behov
 Systemet er i prosjektet satt: det vil ikke være anbudsrunde
 Kulturbygging må forankres via lederne på fakultetene

Ressurser og møtepunkter
 UiO: Erfaringer
 ITA: Kartlegging, integrering, plassering, justering, kryptering, brukergrensesnitt og
utrulling
 Dokumentkontroll: Sikring av data, lagring
 Fakultetene: Rutiner, opplæring, kompetansekrav
 Studenter: Parlamentet, fokusgruppe (Brukertesting)
 Styringsgruppen
 STALF: Som ressursgruppe i prosjektet
 LMU: Orientering
 UU: Orientering
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Kommentarer til prosjektet
Systemet i seg selv skal inkludere lenker til blant annet vedlikeholdssystemet Lydia og HMSavvikssystemet. Vi ser derfor allerede tidlig i arbeidet at det er flere enheter som skal
involveres, eller vil bli orientert. Følgelig vil blant annet HR-avdelingen og EIA, og
Skikkethetsnemnda som håndterer tvilsmeldinger, bli kontaktet.

Kompetansemessig vil innføring av dette systemet sannsynligvis måtte medføre at alle
fakulteter må ha egen læringsmiljøansvarlig, og at faglig ledelse innen dette feltet må
ivaretas på fakultetsnivå.
På bakgrunn av saken bes utvalget drøfte følgende problemstillinger:



Hvilke forberedelser må gjøres på fakultetsnivå for å sikre en god innføring av et «Si
fra-system» ved UiB?
Hvilke behov har fakultetene?

Saken legges fram for Utdanningsutvalget til drøfting.
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