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Kommende saker: 

- Utdanningsmeldingen 

- Varierte vurderings- og undervisningsformer 

 

Årshjulsaker i Utdanningsutvalget: 
April:  Utdanningsmeldingen 
Mai:  Satsingsområder for PEK, utlysing 
Mai:   Orientering om planer for opptaket 
Mai:  Nasjonal studiekvalitetskonferanse 
September: Opptak og studentrekrutteringsmelding 
Oktober: Melding om opptaket 
Oktober:  Årsmelding fra læringsmiljøutvalget 
Oktober: Melding om internasjonalisering 
November:  Studieportefølje og opptaksrammer 
Desember: Internt studiekvalitetsseminar 
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Notat 

Til: Universitetets Utdanningsutvalg 
Fra: Studieadministrativ avdeling 
Møte: 13. mars      ephorte:2017/1406  
___________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn 
På initiativ fra bioCEED, Senter for fremragende utdanning, ble det høsten 2015 etablert en 
arbeidsgruppe ved UiB som fikk i oppgave å se nærmere på mulighetene for å få 
implementert en meritteringsordning for fremragende undervisere ved UiB etter modellen til 
Lund Tekniska Høgskolas Pedagogiska Akademi og deres ordning med den pedagogiske 
kompetansegraden Excellent Teaching Practitioner (ETP). Representanter fra Lund har ved 
flere anledninger orientert UU om ordningen, første gang på et temamøte våren 2015, og 
senere på UU-seminar i juni 2015. Målet med ordningen er å anerkjenne fremragende 
undervisere på tilsvarende måte som det allerede gjøres for fremragende forskere. Videre 
vektlegger ordningen bygging av en undervisningskultur og fellesskap rundt undervisning 
gjennom deling av god praksis og fagfellevurdering av undervisning.   
 
I løpet av våren 2016 fullførte arbeidsgruppen et forslag til en slik ordning, som også 
inkluderte relevante momenter fra en rapport om tilsvarende ordning utarbeidet gjennom et 
samarbeid mellom NTNU og UiT, som kom samme vår. Dette forslaget ble drøftet 8. juni på 
UU-seminaret på Voss. Dokumentet er vedlagt her.  
 
I dialog med dekanene har det kommet innspill om at det kunne være opp til det enkelte 
fakultet å velge om og når de ville innføre ordningen, slik at det ble en god forankring av 
implementeringen på det enkelte fakultet. 
 
På denne bakgrunn vedtok Fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
(MN) 16. juni 2016 å etablere en prøveordning for «meritterende undervisning» for fem år. 
(Saksdokumentet er vedlagt her.) MNs opplegg er lik ordningen skissert av arbeidsgruppen.   
 
I Meld. St. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning stiller Regjeringen «krav om at alle 
universiteter og høyskoler, alene eller sammen med andre, i løpet av to år skal ha etablert 
meritteringssystemer som bidrar til at arbeidet med å utvikle god undervisning verdsettes» 
(Kap 1.5, s. 24, Kap 4.6 og Kap. 4.6, s.79)  
 
Ordning for hele UiB 
Meritterende ordninger for undervisning, lik den som er beskrevet i MNs saksnotat og UiB-
arbeidsgruppens forslag fra 8. juni, er, blant annet på bakgrunn av erfaringer fra Lund, 
forventet å ha en kulturbyggende effekt på undervisningsmiljøene ved UiB.  
Kriteriene for hva som er fremragende, er nemlig ikke bare knyttet til den individuelle 
undervisers praksis i undervisningen, men også knyttet til samhandling med kollegaer: 
 

 En søker må «redegjøre for i hvilken grad en arbeider alene eller samarbeider med 
andre i denne delen av sitt arbeid – og hvorfor». (MNs fakultetsstyresak) 

 «4. En kollegial holdning og praksis 
• Søkeren deler erfaringer med andre og samhandler konstruktivt med 

studenter og kollegaer for å utvikle undervisningen og 
undervisningskvaliteten. 

• Søkeren samhandler med andre gjennom gjensidig erfaringsutveksling, for 
eksempel i diskusjoner, på konferanser eller gjennom pedagogiske eller 
didaktiske publikasjoner  

• Søkeren bidrar til å oppfylle institusjonens strategiske mål for 
utdanningskvalitet» (Forslaget fra UiBs arbeidsgruppe) 
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I tillegg skal undervisere ved MN som har fått status som Fremragende undervisere, utgjøre 
«fakultetets Pedagogiske Akademi, som dannes med det formål å bidra til å heve 
utdanningskvaliteten på fakultetet gjennom en kollegial og samarbeidsorientert 
undervisningskultur; for eksempel gjennom å ta ansvar for og delta i, faglig, pedagogisk og 
didaktisk utviklingsarbeid, kollegiale fora og tiltak for undervisningsutvikling, samt veiledning 
(mentorskap) av kolleger». Tilsvarende har arbeidsgruppen foreslått at «De belønnede 
underviserne utgjør UiBs Pedagogiske akademi, som etableres for at det skal bidra til å heve 
utdanningskvaliteten gjennom en kollegial og samarbeidsorientert undervisningskultur;»   
 
For å ha et best mulig grunnlag for å implementere meritteringsordning for undervisning ved 
UiB, er det ønskelig at flere fakulteter enn MN prøver ut og evaluerer den modellen.  
 
I tillegg er det ønskelig å styrke det kollektive aspektet i modellen knyttet til bygging av en 
sterk og god felles undervisningskultur. Dette foreslås gjort gjennom å utvide modellen. 
Arbeidsgruppen får derfor i oppdrag å utvikle kriterier for også å anerkjenne fremragende 
undervisningsmiljø.  
 
Fakultetene velger selv når de vil gå i gang med utprøvingen av hele eller deler av 
meritteringsmodellen, men seinest må det skje i 2019, gitt regjeringens forventinger 
kommunisert i Meld. St. 16. Det enkelte fakultet forventes å evaluere implementeringen av 
modellen etter fem år, blant annet med tanke på å sikre erfaringsutveksling mellom 
fakultetene. Med tanke på fristen i stortingsmeldingen er det hensiktsmessig også å 
gjennomføre en «midtveisevaluering» før utgangen av 2019. 
 
 
UU bes på ovennevnte bakgrunn om å fatte følgende  
 

vedtak: 
 
UU foreslår for Universitetsstyret at UiB innfører meritteringsordningen Fremragende 
underviser og undervisningsmiljø (FUND). Modellen tar utgangspunkt i kriteriene som prøves 
ut på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og som samsvarer med arbeidsgruppens 
forslag til ordning for hele UiB. For å styrke det kollektive aspektet ved undervisning, 
anbefales det at den eksisterende arbeidsgruppen får i oppgave å komme med forslag til en 
utvidelse av modellen slik at den også omfatter anerkjennelse av undervisningsmiljø, og at 
arbeidsgruppen foreslår kriterier for slik anerkjennelse. Fakultetene velger selv når de vil 
innføre hele eller deler av modellen. Implementeringen bør imidlertid være startet innen 
utgangen av 2019, og ordningen bør evalueres både underveis og etter fem år.  
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Meritteringsordning for undervisning  

Fremragende underviser - Excellent Teaching Practitioner 

 

Kvalitetsarbeid i utdanningene ved UiB består av og sikres gjennom en rekke ordninger og tiltak: Vi 

stiller krav til pedagogisk basiskompetanse og tilbyr videre kompetanseheving. Vi utvikler nye verktøy 

og plattformer, gjennomfører utviklingsprosjekter og bruker vårt kvalitetssikringssystem1. Innsats og 

kvalitet i undervisning synliggjøres og anerkjennes i form av undervisningspriser, til dels også i lokale 

lønnsforhandlinger, og i økende grad ser vi at undervisningskompetanse ønskes og blir vektlagt i 

tilsettingssaker og ved søknad om opprykk.  

Nasjonalt satses det på utdanningskvalitet blant annet gjennom sentre for fremragende utdanning2 

(SFU-er), som er «fyrtårnprosjekter» med særlige krav og forventninger til kvalitet, dokumentasjon, 

utvikling og erfaringsdeling. UiB har ett SFU, bioCEED – Senter for fremragende utdanning i biologi. 

Ordningen forvaltes av og finansieres gjennom NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) 

etter en omfattende søknads- og vurderingsprosess.  

Til tross for enkelte insentivordninger ser vi at undervisere i liten grad får anerkjennelse og belønning 

for systematisk arbeid med utvikling av undervisning og utdanning. Dokumentasjon og deling av 

erfaringer med systematisk kvalitetsarbeid er mangelfull og fragmentert, muligens fordi insentivene 

mangler. Dette er uheldig, ikke minst fordi vi vet at det er nettopp det systematiske og kollegiale 

arbeidet som fører til økt kvalitet og gir de beste resultatene for studentene, (Olsson & Roxå 2013, 

Gibbs 2009, Mårtensson et. al 2011).   

UiB ønsker nå å tilføre kvalitetsarbeidet en ny komponent ved å innføre en meritteringsordning for 

undervisere Den innebærer at ansatte som over tid har gjort og vist et særskilt godt og systematisk 

arbeid med undervisning. , etter søknad kan tildeles den pedagogiske kompetansegraden 

Fremragende underviser (Fund) / Excellent Teaching Practitioner (ETP). Ordningen er i første omgang 

en prøveordning for 5 år. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har startet prosessen med å 

opprette en slik ordning, og fakultetstyret skal 16. juni behandle forslaget om oppretting -  med 

planer om første utlysing tidlig høst 2016. 

Det overordnede målet med meritteringsordningen er todelt; systematisk og målrettet arbeid for 

utdanningskvalitet og en kollegial undervisnings- og lærerkultur. Universitetet ønsker å synliggjøre 

og gi status til systematisk og dokumentert arbeid med undervisningsutvikling, og dessuten å bidra til 

å utvikle en samarbeidsorientert og profesjonell undervisningskultur. Ved å innføre en slik ordning 

vektlegger og verdsetter universitetet.  

Tiltaket gjelder all utdanningsaktivitet, inkludert undervisning, veiledning, planlegging, 

gjennomføring, evaluering, erfaringsdeling, og ledelse.  

                                                           
1 http://www.uib.no/studiekvalitet  
2 http://www.nokut.no/sentre-for-fremragende-utdanning-sfu/  

http://www.uib.no/studiekvalitet
http://www.nokut.no/sentre-for-fremragende-utdanning-sfu/
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Fund/ETP-meritteringen er uavhengig av de andre akademiske opprykksordningene og tildeles 

undervisere som systematisk og over tid videreutvikler sin undervisningskompetanse til et nivå som 

er vesentlig høyere enn basiskompetansen3. 

Ordningen skal ikke erstatte eksisterende kvalitetsfremmende tiltak (som for eksempel 

undervisningspriser og kvalitetssikringssystemer, se ovenfor). Den skal være et supplement som 

premierer og synliggjør andre, og flere, aspekter ved kvalitetsutvikling i utdanningene. 

Gjennom Fund/ ETP-ordningen oppnår UiB: 

- At undervisningsfaglig utvikling og gjennomtenkt og god undervisningspraksis, gir anerkjennelse 

og belønning.  

- At UiBs undervisere i større grad dokumenterer, analyserer og kritisk vurderer sin egen 

undervisning og studentenes læring, noe som gir mulighet for videre utvikling. 

- At systematisk kvalitetsarbeid basert på en vitenskapelig fundert og målrettet prosess, bestående 

av planlegging, evaluering, refleksjon og videreutvikling, blir en naturlig og integrert del av 

undervisningen.  

- Å bygge opp en kollegial kultur rundt undervisning og undervisningsutvikling.  

- At det blir kjent både internt og utad at UiB bevisst satser på utvikling av god undervisning, med 

fokus på studentenes læring.  

- At studentene blir mer involvert i evalueringen av eget fag og undervisningen som gjøres i faget/ 

At studentens tilbakemeldinger og innspill blir etterspurt og brukt aktivt i 

undervisningsutviklingen.  

Ordningen innebærer at: 

- Særskilt dyktige, ambisiøse og pedagogisk kompetente undervisere belønnes og anerkjennes 

gjennom at de etter søknad tildeles den pedagogiske kompetansebetegnelsen Fremragende 

underviser (Fund)/ Excellent Teaching Practioner (ETP) med en tilhørende lønnsøkning.  

- Fund/ETP kan tildeles undervisere på alle nivåer og er således ikke et alternativ til professor- eller 

dosent-løpene, men en tilleggsanerkjennelse.  

- De belønnede underviserne utgjør UiBs Pedagogiske akademi, som etableres for at det skal bidra 

til å heve utdanningskvaliteten gjennom en kollegial og samarbeidsorientert undervisningskultur; 

for eksempel gjennom at det tar ansvar for og deltar i faglig, pedagogisk og didaktisk 

utviklingsarbeid, kollegiale fora og tiltak for undervisningsutvikling, samt veiledning av kolleger 

(mentorskap)  . Til dette foreslår vi at det pedagogiske akademiet råderett over pedagogiske 

utviklingsmidler, som kan tildeles både akademimedlemmer og andre etter søknad.  

- Vi foreslår at ekstrakostnadene i en overgangsfase bæres av UiB sentralt, for sikre at dette sees 

på som attraktivt også fra instituttenes side.  

 

Fremragende underviser (Fund) / Excellent Teaching Practitioner (ETP) 

Forslaget til ordning er knyttet til UiBs og Kunnskapsdepartementets tydelige intensjoner om å 

likestille arbeidet med utdanning og forskning hos våre vitenskapelig ansatte. På Regjeringens 

kontaktkonferanse 12. januar 2016 om den varslede stortingsmeldingen  om kvalitet i høyere 

utdanning sa kunnskapsministeren følgende: 

                                                           
3 UHRs veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse: 
http://www.uhr.no/documents/Nasjonale_veiledende_retningslinjer_for_uh_pedagogisk_basiskompetanse.pdf  

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/innsikt/kvalitet-i-hoyere-utdanning/stortingsmelding-om-kvalitet-i-hoyere-utdanning/id2462030/
http://www.uhr.no/documents/Nasjonale_veiledende_retningslinjer_for_uh_pedagogisk_basiskompetanse.pdf
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«Det er også et lederansvar å bidra til å heve statusen til undervisningen. I 

innspillsbrevet kommer jeg til å be dere om konkrete forslag til tiltak, endringer eller 

insentiver. For det skal være like gjevt å drive utdanning som å bedrive forskning.». 

Det samme budskapet gjentok kunnskapsministeren på Universitets- og høgskolerådets (UHR) 

karrierepolitiske konferanse 9. februar. I en pressemelding knyttet til den samme UHR-konferansen 

varslet Norsk Studentorganisasjon (NSO) at de «ønsker å utfordre sektoren på å se at det å bygge 

karriere også handler om rom for å utvikle seg som en fremragende underviser.» Det samme 

momentet var også trukket frem i deres innspill til fremtidig stortingsmelding, juni 2015. NSO vedtok 

i april 2016 en resolusjon til støtte for pedagogisk merittering4.  

Forskerforbundet sier i Ekspertutvalgets utkast til innspill – Kvalitetsmelding  under overskriften 

Kompetanse- og karriere utvikling blant annet følgende om merittering:  

Forskerforbundet støtter derfor arbeidet med å etablere meritterings- og 

utviklingsprogrammer for undervisningskompetanse, slik man nå diskuterer ved for 

eksempel ved NTNU og UiT.  Gjennom slike meritteringsordninger får undervisnings-

CVen en «mottaker» og ansatte stimuleres og motiveres til å bygge, utvikle og 

dokumentere sin egen undervisningsportefølje, og dele erfaringer og kunnskap med 

andre. Kriteriene for merittering bør ha tydelige forventinger/krav om 

dokumentasjon av systematisk arbeid med studentenes læring, om teoretisk 

forankring av undervisningspraksis, om kollegialitet og erfaringsdeling, og om 

utvikling over tid. Slik vil ordningen supplere de tradisjonelle individbaserte 

undervisningsinsentivene som undervisningspriser og studentevalueringer. (s. 7)  

Ordningen som foreslås ved UiB bygger på Lund Tekniska Høgskolas Pedagogiska Akademi og deres 

ordning med den pedagogiske kompetansegraden Excellent Teaching Practitioner (ETP). Forslaget tar 

også hensyn til punkter og argumenter av relevans for den norske konteksten fra arbeidet ved NTNU, 

UiT og UiO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4  

http://www.student.no/2016/02/08/mangelfull-visjon-for-norsk-karrierepolitikk/
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Figur 1. Forhodet mellom undervisningskompetanse og pedagogisk kompetanse. Olsson et al. 2010. 

Ved Lunds Tekniska Høgskola innførte de allerede i 2001 sin meritteringsordning i LTHs Pedagogiska 

Akademi5. Undervisere inviteres til å søke om den pedagogiske kompetansegraden Excellent 

Teaching Practitioner (ETP), og om å bli tatt opp i LTHs Pedagogiske akademi. Statusen medfører 

lønnsøkning til underviseren og økt økonomisk tildeling til enheten der underviseren er tilsatt. 

På LTH har systemet ført til konkret og dokumentert kvalitetsutvikling, både institusjonelt og for de 

individuelle underviserne som har blitt tildelt ETP-status. Konkret viser analyser at undervisere med 

ETP-status får bedre studentevaluering (Course Experience Questionnaire), særlig når det gjelder god 

undervisning og klare læringsmål for studentene. Ordningen har også ført til endring i 

undervisningskulturen og mer generelt i den akademiske kulturen.  ETP-meritterte undervisere er 

også sterkt representert i ledende funksjoner. Systemet har fått følger for vektlegging av pedagogisk 

kompetanse ved tilsetting og opprykk og for institusjonens overordnede strategier og retningslinjer. 

Analyser av undervisningsdokumentasjon (teaching portfolios) viser en utvikling i årene etter at 

ordningen ble innført av en mer reflektert pedagogisk praksis,og større grad av dokumentasjon, 

kollegial deling og formidling av kunnskap og erfaringer (Olsson & Roxå 2013). 

I februar 2016 publiserte NTNU og UiT en rapport som beskriver deres forslag til meritteringsordning. 

I rapporten Innsats for kvalitet foreslås et helhetlig system for merittering av undervisning ved 

etablering av et merittert kompetansenivå («merittert underviser») som belønner både dem som får 

en slik status og deres enhet. Statusen gis etter søknad og dokumentasjon, og medfører lønnspåslag 

til underviseren og en engangsbelønning til instituttet, etter modell av det svenske systemet. Det ble 

også utarbeidet et grundig bakgrunnsnotat som beskriver ordninger og erfaringer med 

undervisningskompetanse og merittering nasjonalt og internasjonalt (Grepperud 2016). 

 

Kriterier for tildeling av status som Fund / ETP ved UiB:  

                                                           
5 https://www.lth.se/genombrottet/lths-pedagogiska-akademi/ og 

https://www.lth.se/fileadmin/lth/genombrottet/LTHsPedAkademi050518.pdf 

 

https://www.lth.se/genombrottet/lths-pedagogiska-akademi/
https://www.lth.se/fileadmin/lth/genombrottet/LTHsPedAkademi050518.pdf
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Status som Fremragende underviser tildeles undervisere på bakgrunn av søknad og en påfølgende 

vurdering foretatt av en bedømmelseskomité. Søkeren skal i søknaden og vedleggene beskrive, 

analysere, diskutere og dokumentere et systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet inn 

mot fire kriterieområder forankret i prinsippene bak Scholarship of Teaching and Learning (SoTL):  

1. Fokus på studentenes læring 

 Søkeren har tydelig fokus på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet. 

 Søkeren har et bevisst forhold til sammenhengen mellom undervisningsform, 

læringsutbytte, vurderingsform, og typer av læring.  Det er en tydelig og begrunnet 

sammenheng mellom søkerens grunnleggende oppfatninger om undervisning og læring, og 

undervisningsvirksomheten.  

 Søkeren har gode relasjoner til studentene, og etterspør og reagerer konstruktivt på 

tilbakemeldinger fra studentene  

2. En klar utvikling over tid  

 Søkeren har bevisst og systematisk tilstrebet å utvikle undervisningens form og innhold for å 

støtte opp under studentenes læring 

 Søkeren har idéer og planer for fortsatt utviklingsarbeid og videreutvikling av sin egen 

undervisningskompetanse og praksis i fremtiden  

3. En forskende tilnærming  

 Søkeren planlegger, kartlegger, vurderer og modifiserer sin undervisningspraksis med 

henblikk på hva og hvordan en best støtter opp under studentenes læring 

 Søkeren reflekterer over sin egen undervisningsvirksomhet i lys av universitetspedagogisk 

teori og fagdidaktisk kunnskap 

 Søkeren driver forskningsbasert utdanning, både i form av at det faglige innholdet er basert 

på oppdatert og aktuell forskning i faget, og at studentene tar i bruk elementer fra 

forskningsprosessen i sitt læringsarbeid  

4. En kollegial holdning og praksis 

 Søkeren deler erfaringer med andre og samhandler konstruktivt med studenter og kollegaer6 

for å utvikle undervisningen og undervisningskvaliteten. 

 Søkeren samhandler med andre gjennom gjensidig erfaringsutveksling, for eksempel i 

diskusjoner, på konferanser eller gjennom pedagogiske eller didaktiske publikasjoner  

 Søkeren bidrar til å oppfylle institusjonens strategiske mål for utdanningskvalitet 

 

  

                                                           
6
Med kolleger menes her alle stillingskategorier involvert i utdanning og som kan bidra til undervisningens utvikling og forbedring 

(undervisere, pedagoger, undervisningsassistenter, stipendiater, studieadministrasjon, undervisningsteknikere, ledelse etc.) 
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Søknaden  
I søknaden skal underviseren gjøre rede for hvordan hun eller han i sin egen undervisning bevisst og 

systematisk over tid har arbeidet med utdanningskvalitet for å fremme og utvikle studentenes 

læring. Videre skal søkeren vise hvordan hun eller han har delt sine erfaringer med andre og bidratt 

til fellesskapet. Med støtte i litteratur og andre kilder skal søkeren problematisere og reflektere over 

sine valg av undervisnings- og vurderingsformer, og belyse hvordan hun eller han ved hjelp av 

litteraturen har utviklet sin praksis knyttet til studentenes læring og sin egen undervisning. Søknaden 

skal inneholde dokumentasjon i form av et utvalg eksempler fra egen undervisningspraksis som viser 

hva, hvordan og hvorfor undervisningen ble gjennomført slik, og hvordan disse valgene og praksisene 

støtter opp om studentenes læring. Eksemplene skal understøttes av dokumentasjon av 

undervisningens omfang og innhold, av effekt eller innflytelse på studentenes læring, og av hvordan 

søkeren har forholdt seg til og bygget videre på erfaringer og tilbakemeldinger.  

Søknadens utforming og innhold skal knyttes til kriteriene beskrevet ovenfor. 

Søknadens innhold og vedlegg 

1. Søknaden 

Søknaden er et personlig dokument med eksempler fra underviserens praksis som dokumenterer 

søkerens kvalifikasjoner inn mot de fire kriterieområdene ovenfor. Den skal inneholde 

underviserens refleksjoner rundt læring og undervisning, og skal baseres på søkerens egne 

erfaringer og kunnskaper i samspill med pedagogisk eller fagdidaktisk litteratur.  

 Dokumentet skal gi innsyn i hvordan underviseren forstår forholdet mellom læring og 

undervisning i sin undervisningspraksis 

 Gjennom eksempel fra egen undervisningspraksis og valgte tema skal søkeren redegjøre 

for sitt personlige pedagogiske grunnsyn og undervisningskompetanse. Utvalget av 

eksempler skal begrunnes, og de skal belyse og utdype tema og forhold som ut fra det 

pedagogiske grunnsynet fremstår som viktige  

 Søknaden skal også dokumentere hvordan søkerens innsats bidrar til en kollegial og 

samarbeidsorientert undervisningskultur og til å oppfylle institusjonens og enhetens 

strategier for utdanningskvalitet.  

 Søknaden skal ha vedlegg med dokumentasjon7 som understøtter tema og eksempel 

brukt i søknaden 

Søknadens omfang, inkludert diskusjon av eksempler fra egen undervisning, skal være på maks 

10 sider. Dokumentasjon og vedlegg kommer i tillegg. 

 

2. Undervisnings-CV / Undervisningsportefølje som dokumenterer8 

 Undervisningskompetanse og universitetspedagogisk utdanning 

                                                           
7
Undervisningskvalitet oppfattes som vanskeligere å dokumentere en forskningskvalitet, både fordi det er færre opplagte kvantitative 

parametere, og fordi vi ikke har noen tradisjon for å dokumentere og ‘selge inn’ våre bidrag til utdanningskvalitet. I motsetning til forsker-
cven har underviser-cven ikke hatt noen opplagt adressat. Dette er jo nettopp en av skjevhetene i den akademiske kulturen som denne 
ordningen prøver å bøte på! Samtidig betyr dette at det vil være nødvendig med relativt åpne rammer for hvordan bidrag til 
undervisningskvalitet kan dokumenteres i søknaden. Akkurat som innenfor forskning vil forskjellige fremragende underviser vil ha 
forskjellige områder de har jobbet med, og kan dokumentere at de har lykkes med. Alt dette tilsier at vi ikke kan ha noen ‘smørbrødliste, 
men må vi ha åpne rammer for hva som kan utgjøre dokumentasjonen for ‘fremragende’ innsats inn mot de fire kriterieområdene. Søkere 
vil få tilbud om veiledning og workshops..     
8 De fem punktene tilsvarer UiOs fem punkter, men vi velger å ikke beskrive dem I detalj. Dette fordi vi mener, og ønsker å kommunisere, 
at det er søknaden, opp mot de fire hovedkriteriene, som skal stå I fokus I Fund/ETP-vurderingen, ikke omfanget av 
undervisningsvirksomheten og/eller roller og verv.   
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 Undervisningsvirksomhet 

 Pedagogisk FoU (forskning og utviklingsarbeid) 

 Erfaringsdeling, formidling og publisering knyttet til undervisning og 

universitetspedagogisk utvikling – både i og utenfor eget fagmiljø. 

 Utmerkelser og priser 

Perioden mellom utlysning og søknadsfrist bør være lang nok til at aktuelle søkere kan samle 

dokumentasjon og utforme sin undervisningsportefølje. Det bør arrangeres kurs eller seminarer for 

ansatte som ønsker å utvikle sin undervisningsportefølje med henblikk på å søke merittering.  

Søknadsfristen bør være én gang årlig.  

Det vil bli utarbeidet en veileder til søkere. Et eksempel på veiledning for undervisningsportefølje fra 

UiO er vedlagt. 

 

Bedømming/vurdering9  

Den mest sentrale delen av vurderingen er underviserens søknad og undervisningsportefølje, og 

bedømmelsen skjer kvalitativt i henhold til kriteriene beskrevet ovenfor og skal ha to 

hovedperspektiv: søkerens helhetstenkning og graden av forskende tilnærming til undervisning og 

undervisningsutvikling. 

Søknadene vurderes av en bedømmelseskomité: 

 ETP skal tildeles for en gjennomtenkt og velutviklet pedagogisk praksis innenfor fagdisiplinen 

over tid, og bedømmelseskomitéen må reflektere dette.  

 Komiteen utgår fra UiBs Pedagogiske akademi (se nedenfor). Komiteen består av en 

studentrepresentant og representanter fra de aktuelle disiplinene (2-3 undervisere), supplert 

med medlemmer med fagdidaktisk/pedagogisk bakgrunn og kompetanse. Det bør også vurderes 

samarbeid og erfaringsutveksling med andre institusjoner, og ev. ekstern representasjon i 

komiteen.  

 I oppstartsfasen ledes komiteen av en ekstern komiteleder med erfaring fra vurdering av 

pedagogisk kompetanse og merittering. 

Status som Fund/ETP tildeles etter anbefaling fra bedømmelseskomiteen. 

Vurderingsprosessen består av vurdering av søknad, undervisningsportefølje og dokumentasjon, 

samt et intervju. 

Det vil bli utarbeidet en veileder til vurderingskomitéen. 

 

  

                                                           
9
Utviklet etter modell av LTHs Pedagogiske Akademi 
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Tildeling av status / belønning10  

Fund/ETP -status bør medføre lønnsøkning for den enkelte (i form av lønnstrinn eller tillegg), som bør 

være permanent og ikke tidsbegrenset. Arbeidsgruppen foreslår en lønnsøkning på 2 lønnstrinn for 

professorer og 3 lønnstrinn for førsteamanuenser. Dette gjøres for å gi meritteringen en tilsvarende 

effekt og status som andre opprykksordninger i sektoren. I tillegg foreslår vi at  UiBs Pedagogiske 

akademi får en økonomisk tildeling per tildelte Fund/ETP-status.  

 

UiBs Pedagogiske akademi 

Undervisere som blir tildelt status som Fund/ETP danner UiBs Pedagogiske akademi, som skal bidra 

til å utvikle undervisningskvalitet og en kollegial undervisningskultur. Akademiets arbeid skal være 

basert på prinsippene bak Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), for eksempel gjennom å ta 

ansvar for og delta i faglig, pedagogisk og didaktisk utviklingsarbeid, gjennom å dele erfaring og 

fremme utveksling gjennom kollegiale fora for undervisningsutvikling, gjennom veiledning 

(mentorskap) av kolleger, og gjennom å delta i bedømmelseskomitéen for Fund/ETP.  

Vi foreslår at UiBs Pedagogiske akademi forvalter, midler til pedagogisk/didaktisk utviklingsaktivitet 

som f.eks. reisestøtte til konferanser/seminar og prosjektmidler..  

  

Tidsplan og implementering 

Den foreslåtte prøveordningen til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet behandles i 

Fakultetsstyret 16. juni 2016. Dersom ordningen vedtas ønsker de utlysing så raskt som mulig, med 

søknadsfrist i januar 2017.  

Forslag til en UiB-ordning legges fram som sak for Utdanningsutvalget høsten 2016.  

De andre fakultetene må få anledning til å vurdere hvordan de kan tilpasse ordningen til sine 

fagmiljø, og den enkelte underviser må få tid til å starte arbeidet med å utvikle sin 

undervisningsportefølje. 

Parallelt med utlysningen bør det lages oversikt over eksisterende aktuelle 

kompetansehevingsaktiviteter (kurs, workshops, konferanser etc.). Det bør også utarbeides et 

kursopplegg eller arrangeres workshops for aktuelle søkere, med fokus på skriving av 

undervisningsportefølje og søknad. 

  

                                                           
10 jf. Innsats for kvalitet , NTNU & UiT & LTH-modellen 
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Vedlegg:  

Eksempel på veiledning for undervisningsportefølje - UiO  

UiO beskriver  undervisningsporteføljens  struktur og innhold i Veiledning for søkere og medlemmer 

av bedømmelseskomiteer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner ved 

tilsetting eller opprykk i faste vitenskapelige stillinger. Denne er laget for at komiteer bedre skal 

kunne bedømme og rangere (bl.a.) pedagogiske kvalifikasjoner ved søknader til vitenskapelige 

stillinger og søknader om opprykk. Søkere på slike stillinger ved UiO skal levere en 

undervisningsmappe, bestående av fem deler og en refleksjonsdel (teksten under er under sakset fra 

”Vedlegg 1 - for søkere: Utdypende veiledning for utforming av mappe for dokumentasjon av "Øvrige 

kvalifikasjoner" i UiO sitt reglement11):  

Pedagogiske kvalifikasjoner 

Pedagogisk utdanning. Godkjent utdanning svarende til - og eventuelt ut over – kravet om 

pedagogisk basiskompetanse – skal omtales. Annen utdanning med pedagogisk relevans kan 

også tas med. Det er viktig å få frem om/hvordan slik utdanning har ført til resultater i form 

av styrket / endret forståelse og praksis som universitetslærer. 

Pedagogisk virksomhet. Undervisning, veiledning, eksamensarbeid, studieplanutvikling/ 

revisjon og utvikling / utprøving av ulike former for læremidler (bøker, kompendier, fleksible 

læreprogrammer etc.). Det er viktig å få frem variasjon, kvalitet og utvikling av virksomheten, 

ikke bare omfang. Arbeid med planlegging, evaluering og endring på disse områdene og 

begrunnelser for arbeidsmåten bør omtales. Arbeid med løpende evaluering av egen 

undervisning (med hjelp av kolleger, studenter o.a.) bør omtales. Resultater av slik evaluering 

(oppsummert og med konkrete eksempler som vedlegg) bør inngå, gjerne med vekt på 

konsekvenser av evalueringen for videre arbeid. Om en har medvirket i evalueringer av 

utdanninger / utdanningskvalitet ved egen eller andre institusjoner, bør dette omtales og 

dokumenteres. 

Pedagogisk utviklingsarbeid. Prosjekter en har initiert / ledet / medvirket i og som har til 

hensikt å utvikle og forbedre egen eller institusjonens pedagogiske virksomhet gjennom 

forsøk, evaluering og forskningspregete tiltak som gjerne er rapportert. Det er viktig å få frem 

hvorfor arbeidet ble igangsatt og hva det førte til. 

Deltakelse / medvirkning på konferanser mv. av pedagogisk eller fagdidaktiske art eller som 

forfatter / referee / redaksjonsmedarbeider i fagdidaktiske tidsskrifter. I denne 

sammenhengen kan det være aktuelt å omtale eventuelle publikasjoner av pedagogisk eller 

fagdidaktisk karakter eller gjesteforelesninger om slike emner som en har holdt ved andre 

institusjoner. 

Har en fått priser eller andre påskjønnelser for deler av sin pedagogiske virksomhet, skal disse 

selvsagt omtales og begrunnelser som måtte følge med skal dokumenteres. 

                                                           
11

 http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veilsokeremedlbedommelse.html 
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I refleksjonen omkring det som beskrives og dokumenteres er det viktig å klargjøre hvordan 

en tenker omkring sin egen – og institusjonens – pedagogiske virksomhet, hvordan en ser på 

læring, undervisning, studenter osv. på en måte som kan bidra til å forklare og begrunne den 

måten virksomheten har vært drevet og utviklet på i den kontekst en har arbeidet. Det er 

f.eks. vanlig i den pedagogiske delen av en slik mappe å skrive et kort notat om ens eget syn 

på læring og undervisning – ens ’pedagogiske filosofi’. Det vil også være naturlig at en 

redegjør for i hvilken grad en arbeider alene eller samarbeider med andre i denne delen av sitt 

arbeid – og hvorfor. Av særlig interesse for den grunnenheten en skal arbeide ved, vil være 

hvilke planer en har for videreutvikling av sin pedagogiske virksomhet og kvalifikasjonene for 

denne og hvilke utviklingsområder en ser for seg selv på dette feltet. 

Tilsvarende spesifikasjoner og inndeling finnes også ved NTNU og UiT, i hva man ønsker å 

dokumentere for å vurdere pedagogisk kompetanse. 
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Notat 

Til: Universitetets utdanningsutvalg 

Fra: Studieadministrativ avdeling  

Møte: 13. mars 2017                 Ephorte:2015/12338 

 

1. Karakterutskrifter 

 

Innledning 
 
Etter loven og UiBs forskrift har enhver student rett til karakterutskrift. Vi utsteder 
rutinemessig karakterutskrift sammen med vitnemål for oppnådd grad eller for fullført 
utdanning (så som PPU), og ikke minst ad hoc, dvs. når en student bestiller slik utskrift. Fram 
til nå har karakterutskrifter vært på papir. I april 2017 vil vi ha klar en løsning for digital 
karakterutskrift. Fra dette tidspunktet blir karakterutskriftene primært tilgjengelig i digitalt 
format, og ordlyden i UiB-forskriftens regler om karakterutskrift må derfor justeres. 
 
Loven og forskriften 
 
Etter uhl. § 3-11 (1) skal institusjonene utstede vitnemål for fullført utdanning. Karakterutskrift 
er omtalt i (2): 
 

(2) Den som ikke har avsluttet utdanning, skal på anmodning gis karakterutskrift for de 
eksamener eller prøver som han eller hun har bestått. 
 
Vår egen forskrift har bestemmelser om karakterutskrift i § 8-3: 
 
§ 8.3 Karakterutskrift 
(1) Alle som har avlagt studiepoeng ved Universitetet i Bergen kan be om karakterutskrift. 
(2) Karakterutskrifter skal inneholde en oversikt over alle emner en person har bestått ved 
Universitetet i Bergen eller i et studieprogram. 

(3) Karakterutskrifter utstedes på nynorsk/bokmål eller engelsk. 
(4) Studieadministrativ avdeling utsteder karakterutskrifter. 

 
 
Digital karakterutskrift er et naturlig supplement til den nylig etablerte nasjonale 

Vitnemålsportalen. Vitnemålsportalen er en ny digital tjeneste, utviklet for 
Kunnskapsdepartementet. Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan studentene hente ut sine 
resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere 
og andre relevante parter. Tjenesten er gratis å benytte. Disse to digitale løsningene vil 
utfylle hverandre godt. 
 
Regelteknisk foreslår vi en enkel endring, ved at dagens § 8-3 (4) får ny ordlyd, slik at den 
ikke lenger sier at Studieadministrativ Avdeling skal utstede karakterutskrifter, men at slike 
utskrifter utstedes digitalt. Det vil fortsatt være åpning for papirutskrifter for studenter som 
kan dokumentere behov for en papirutskrift. Dette vil trolig særlig gjelde enkelte 
utvekslingsstudenter eller andre utenlandske studenter. 
 
2. Gradsbetegnelser 
 
Denne delen av saken gjelder formalisering av ting som er vedtatt og gjennomført fra før. 
Strengt tatt gjelder det ikke gradsbetegnelsene, som er «master», men de såkalte 
tilleggsbetegnelsene, som angir fagområde. (Det er: 
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- Mastergrader ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Etter forskriftens § 2-3 (3) heter disse: 
 
Master i <fagområde – navn på fag> 
Engelsk oversettelse: 
Master in <navn på fagområdet – navn på fag på engelsk> 
 
Etablert praksis er likevel at disse i all hovedsak utstedes med engelskspråklig vitnemål, med 
oversettelsen «Master of Philosopy in (navn på fag) ». Det foreslås å endre forskriften slik at 
den kommer i samsvar med praksis. 
 

- Lektorprogrammene ved Det humanistiske fakultet 
 
I dag angir forskriften at vi har to slike: 
 
Tilleggsbetegnelse for graden master på grunnlag av et femårig sammenhengende (integrert) 

studium for lektoryrket med faglig tyngde i nordisk eller utvalgte fremmedspråk angis som følger: 
Master i <navn på fag> med integrert praktisk-pedagogisk utdanning 

Engelsk oversettelse: 
Master of Philosophy and Education. <Navn på fag på engelsk>.  
 
Det er nå opprettet et tredje, med faglig tyngde i historie eller religionsvitenskap. Dette må 
inn i forskriften. Ettersom det nå er en betydelig del av HF-fakultetets fagkrets som er 
omfattet av lektorprogrammene, synes det enklest å la være å liste opp de ulike 
alternativene, men i stedet sette inn «faglig tyngde i humanistiske fag». 
 

- Sivilingeniørprogrammer ved MN-fakultetet 
 
Det er opprettet fire masterprogrammer som er sivilingeniørstudier. Gradsbetegnelsen 
«sivilingeniør» finnes ikke lenger, men KD har i brev gitt tillatelse til at ordet «sivilingeniør» 
kan brukes som del av tilleggsbetegnelsen. Det foreslås et tillegg i § 2-3 (8), som handler om 
femårige (integrerte) masterprogrammer ved MN-fakultetet: «For programmer som er 
opprettet som sivilingeniørutdanninger, kan termen «sivilingeniør» (oversettelse: «Civil 
Engineer») brukes som del av tilleggsbetegnelsen.»  
 
 
Siden saken gjelder endring i en forskrift vedtatt av universitetsstyret, kan 
Utdanningsutvalget ikke selv vedta endringen. Vedtaket er derfor utformet som en tilråding til 
styret. Ikrafttredelsen kan settes til 01.08.17.  
 
 

vedtak: 
 
Utdanningsutvalget rår universitetsstyret til å gjøre disse endringene i grads- og 
studieforskriften: 
 

1. § 2-3 (3) skal lyde:  
«Tilleggsbetegnelsen for graden master på grunnlag av et toårig studieprogram ved Det 

medisinsk-odontologiske fakultet angis som følger: 
Master i <fagområde – navn på fag> 

Engelsk oversettelse: 
Etter fakultetets bestemmelse Master of Philosophy in <navn på fagområdet – navn på fag 
på engelsk> 
eller Master in <navn på fagområdet – navn på fag på engelsk> 

 
2. § 2-3 (7) skal lyde: 
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(7) Tilleggsbetegnelse for graden master på grunnlag av et femårig sammenhengende 

(integrert) studium ved Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og 

ved Det psykologiske fakultet angis som følger: 
Master i <navn på studieprogrammet> 
Engelsk oversettelse: 
Master of Philosophy in <navn på studieprogrammet på engelsk> 
 
For programmer som er opprettet som sivilingeniørutdanninger, kan termen «sivilingeniør» 

(oversettelse: Civil Engineer) brukes som del av tilleggsbetegnelsen. 
 

3. § 2-3 (9) skal lyde: 
9) Tilleggsbetegnelse for graden master på grunnlag av et femårig sammenhengende 
(integrert) studium for lektoryrket med faglig tyngde i humanistiske fag angis som følger: 

Master i <navn på fag> med integrert praktisk-pedagogisk utdanning 
Engelsk oversettelse: 
Master of Philosophy and Education. <Navn på fag på engelsk>. 

 
4. § 8-3 (4) skal lyde: 

Karakterutskrifter utstedes digitalt. For studenter som kan dokumentere behov for det, kan 

det utstedes karakterutskrift på papir. 

 
5. Endringene i punkt 1-4 ovenfor trer i kraft fra 01.08.2017 

 
 
27.02.17 PEH 
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Notat 

Til: Utdanningsutvalget 

Fra: Studieadministrativ avdeling  

Møte:  13. mars 2017                 Ephorte: 2016/1245 

 

 

Bakgrunn 

I UiBs strategi for 2016-2022 «Hav, liv, samfunn» står det eksplisitt som ett av UiBs 

strategiske mål at antall innreisende studenter skal ha økt med 20 prosent innen 2022. Dette 

er også nedfelt i UiBs nye handlingsplan for internasjonalisering som gjelder for samme 

periode. For å følge opp handlingsplanen, kom det ønske fra UU (sak 3/16) om å utarbeide 

en forpliktende tiltaksplan innen internasjonal studentrekruttering som synliggjør prioriteringer 

og ansvar. Det har ikke tidligere vært utført systematisk internasjonal studentrekruttering, og 

det var behov for å teste ut tiltak før arbeidet med tiltaksplanen kunne begynne. Dette ble 

gjennomført i form av et pilotprosjekt koordinert av SA. Studielederne og de internasjonale 

koordinatorene ved fakultetene deltok i å legge følgende føringer for pilotprosjektet: 

 Prioritert målgruppe: søkere til mastergrad 

 Europa (EU/EØS/EFTA-land) ble geografisk prioritert 

 Matematisk-naturvitenskapelig fakultet (MN) skulle være pilotfakultet 

Prosjektets arbeidsgruppe har hatt medlemmer fra SA og fra MN. Hovedmålsettingen for 

prosjektet har vært å innhente kunnskap som skal brukes i arbeidet med en tiltaksplan for 

internasjonal rekruttering. Andre målsettinger har vært: 

 Skaffe mer kunnskap om målgruppen 

 Teste ut rekrutteringstiltak  

 Jobbe med et utvalgt fakultet for å fronte spesifikke studieprogrammer 

MN har flere fagfelter som er inkludert direkte i UiBs profil «Hav, liv, samfunn», blant annet 

med masterprogrammene i biologi, meteorologi og oseanografi og geovitenskap. Det har 

vært et mål å synliggjøre dette mest mulig gjennom innholdet som har blitt laget i 

profileringen på nettet og i sosiale medier.  

Vedlegg Sluttrapport for pilotprosjektet om internasjonal rekruttering beskriver og evaluerer 

pilotprosjektet i sin helhet.  

 

Drøftingspunkter basert på funn i pilotprosjektet 

Før vi starter arbeidet med en tiltaksplan for internasjonal rekruttering, er det nødvendig å 

avklare noen momenter.  

1. Hva skal være den prioriterte målgruppen i fremtidig internasjonal rekruttering? 

Prosjektet har fokusert på å nå studenter som skal ta en hel mastergrad ved UiB, studenter 

fra EU/EØS/EFTA-land og studenter fra MN-fakultetet spesielt. UiBs handlingsplan for 

internasjonalisering fastsetter at den største økningen av internasjonale studenter i hovedsak 

bør komme på masternivå. Vi ønsker en diskusjon rundt hvorvidt vi i det fremtidige 

rekrutteringsarbeidet fortsatt skal prioritere EU/EØS/EFTA-land. Det er også hensiktsmessig 
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å diskutere om UiB skal promotere noen fagmiljøer spesielt eller promotere UiB bredere. En 

tredje variant er en kombinasjon av disse. 

Anbefaling basert på funn i pilotprosjektet 

Vi anbefaler at UiB avgjør om det er ønskelig med en videre satsing på å nå studenter fra 

EU/EØS/EFTA-land spesielt. Vi ser at dette er en gruppe det ikke er så enkelt å nå og dette 

reflekteres i søkertallene fra de siste årene (se vedlegg 1 s. 13 og 14). Aktivitetene i 

prosjektet rettet mot denne gruppen i sosiale medier viser også at det var utfordrende å nå ut 

med innholdet (se vedlegg 5). Dersom det fortsatt er ønskelig å fokusere på disse 

studentene, anbefaler vi at målgruppen kartlegges nærmere med tanke på å finne ut hvor 

mange institusjoner som faktisk tilbyr utdanninger som gjør søkerne kvalifiserte for våre 

mastergrader som tilbys på engelsk.  

2. Bør UiB endre søknadsfristen for internasjonale mastersøkere utenfor Norden? 

UiB har søknadsfrist én gang i året for de som befinner seg utenfor Norge (i praksis Norden), 

når de søker opptak til en mastergrad, og det er 1. desember. Alle fem studentene vi 

dybdeintervjuet i pilotprosjektet, hadde ett års pause etter sin bachelorgrad før de begynte på 

mastergraden hos oss. I deres tilfeller var dette uproblematisk. Men hva med alle de andre 

potensielle søknadene vi risikerer at vi mister nettopp fordi studentene ønsker å kunne 

begynne direkte på mastergraden? Dette ble også påpekt flere ganger i både 

dybdeintervjuene og i spørreundersøkelsen (se vedlegg 2 og 3 for utfyllende resultater), her 

er et eksempelsitat:  

“The deadline is very early. You can’t decide in your second year at bachelor’s level if 
you want to do your masters in a foreign country.” 

 

Ved å ha tidlig frist, må studenter på en bachelorgrad begynne å søke på videre studier 

allerede i sitt andre år. Flere utdanningsinstitusjoner i Norge differensierer mellom søkere 

utenfor Norge basert om de er fra et EU/EØS/EFTA-land eller ikke. Mange har samme frist 

som oss for søkere utenfor disse landene (NTNU, UiO, UiT, UiA), mens søkere innenfor kan 

søke senere, mange opererer med 1. mars. Ved UiO kan internasjonale studenter søke to 

ganger i året. 

Anbefaling 

Dersom vi ønsker å prioritere søkere fra EU/EØS/EFTA-land, bør vi også tilpasse 

søknadsprosessen og forskyve fristen til ut på våren. Et alternativt er å inkludere 

søkergruppen i fakultetenes ordinære masteropptak, slik som ved UiO.  

3. Skal internasjonale masterstudenter få mulighet til å søke opptak til norskkurs i sitt 

første semester? 

Dybdeintervjuene og spørreundersøkelsen viser at de internasjonale masterstudentene i 

hovedsak trives ved UiB. Likevel er det noen tilbakemeldinger som går igjen, og som vi bør 

ta på alvor. Dette gjelder integrering og inkludering, og språk som ett av de viktigste 

virkemidlene her. Alle fem masterstudentene vi intervjuet sa at de hadde ønsket, og at de 

hadde kapasitet til, å ta et norskkurs i første semester, men at de ikke lov, da reglementet 

ikke tillater det. Flere trakk også frem språk som viktig for trivselen i en spørreundersøkelse 

sendt til 228 masterstudenter. Her er et sitat som illustrerer dette: 
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“I didn’t learn Norwegian before I came here. I found it very negative that I couldn’t get a 

language course in the first semester when I needed it the most.” 

Masterstudenter på mange av programmene våre studerer sammen med hovedsakelig 

norske studenter. Hvis de da ikke kan språket, faller de ofte utenfor sosialt, og kan få en 

svært dårlig start på studiene sine. Enkelte fagmiljøer ble også trukket frem som lite 

inkluderende, et eksempel var at de internasjonale masterstudentene ikke fikk delta på det 

første informasjonsmøtet i semesteret, istedenfor holdt instituttet et eget møte bare for de få 

internasjonale studentene på programmet. 

Anbefaling 

Masterstudenter bør ha mulighet til å søke på ett norskkurs i det første semesteret sitt. Dette 

medfører en endring av dagens reglement, eller av praktiseringen/tolkningen av dette. En 

fremtidig tiltaksplan bør også inkludere tiltak som handler om hvordan UiB kan tilrettelegge 

for en bedre integrering av internasjonale studenter, spesielt for masterstudenter. Dette bør 

gjelde i studiesituasjonen så vel som sosialt.  

 

4. Bør fakultetene ved UiB i større grad overbooke når de gir tilbud til internasjonale 

mastersøkere? 

Frafall av søkere er en stor utfordring når det gjelder internasjonale mastersøkere. Her er tall 

fra 2016-opptaket: 

 

 

 

 

 

Over flere år har det som vist over vært kun halvparten av dem som får tilbud om opptak som 

takker ja, og av disse igjen faller enda flere fra. Under en tredjedel av dem som fikk opptak 

endte med å møte til studiestart. Et viktig tiltak for å fylle opp plassene vil da være 

overbooking, slik som gjøres ved opptak gjennom Samordna opptak til grunnstudier. Dette 

forutsetter at det er nok kvalifiserte søkere å ta av på programnivå, men det forutsetter også 

villighet hos fakultetene og instituttene.  

Anbefaling 

Fakultetene og instituttene bør øke antallet de gir tilbud om opptak til med bakgrunn i at vi 

vet hvor stort frafallet er. Det er selvfølgelig under forutsetning av at søkerne er faglig 

kvalifiserte til studieprogrammet de søker på. 

5. Studieprogramsidene: Bør studieprogramtekstene på internasjonal master 

revideres? 

1154  

søkere totalt 

 440 
søkere  

bestod adm. 

min.krav 

112  

søkere fikk 

tilbud om 

opptak 

47  

søkere takket 

ja totalt 

34  

søkere møtte 

til studiestart 
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Studieprogramsidene er de klart mest besøkte nettsidene på hele uib.no. Over 60 prosent av 

trafikken til studieprogramsidene våre kommer direkte fra Google til for eksempel Master’s 

programme in biology: http://www.uib.no/en/studyprogramme/MAMN-BIO. Majoriteten av 

våre potensielle og reelle søkere har derfor sitt aller første møte med UiB via Google, og ikke 

via forsiden vår. Studieprogramsidene er essensielle i rekrutteringssammenheng fordi det er 

her en potensiell søker finner all informasjonen om studiene. Det har ikke blitt jobbet 

systematisk med rekruttering på masternivå på UiB på samme måten som med 

grunnstudiene, og dette gjør at vi ikke har ønsket nivå på hverken innhold eller språk på 

studieprogramsidene på masternivå.  

I pilotprosjektet ble en av studieprogramsidene brukertestet, og dette ga verdifull innsikt i hva 

slags informasjon internasjonale studenter forventer å finne på en slik side, blant annet 

informasjon om masteroppgaven, karriere og så videre.  

Anbefaling 

SA og fakultetene bør  prioritere en full gjennomgang av studieprogramsidene på 

internasjonal master. Endringer må gjøres på bakgrunn av hvilken informasjon som vi vet er 

viktig for potensielle studenter. Her er det viktig at fakultetene får god støtte fra SA med 

tanke på tekstmaler, gode veiledninger og så videre. Dette forutsetter også at fakultetene har 

ressurser til å prioritere arbeidet. 

6. Hva er den beste organiseringen av arbeidet videre med internasjonal rekruttering?  

UiBs satsing på internasjonal rekruttering må koordineres for å sørge for at tiltakene i den 

framtidige tiltaksplanen gjennomføres og forankres i organisasjonen. 

Redaksjonsrådet for studieinformasjon har lang erfaring med rekruttering av norske 

studenter, utvikling av uib.no/utdanning, studieprogramsidene og informasjon til søkere. 

Rådet ledes av Studieadministrativ avdeling og består ellers av representanter fra alle 

fakultetene, Universitetsbiblioteket og studenter fra Studentparlamentet. Det kan være 

naturlig at tilsvarende arbeid gjøres med utvikling av uib.no/en/education, de internasjonale 

studieprogramsidene og ellers informasjon til potensielle internasjonale studenter. 

Den største innvendingen er at det internasjonale aspektet og kompetansen på dette feltet 

ikke nødvendigvis ivaretas godt nok gjennom de nåværende medlemmene fordi dette ikke 

har vært prioritert som et satsingsområde tidligere. Vi tror likevel at kompetanse på 

rekruttering og arbeid med informasjon på web og så videre bør veie tyngst. Det er mulig å 

invitere inn andre ansatte ved behov, for eksempel i saker som krever kompetanse om 

opptak av internasjonale masterstudenter, og så videre.  

Anbefaling 

Vi anbefaler at saker som angår internasjonalstudentrekruttering koordineres igjennom 

etablerte samarbeidsfora mellom SA, KA og fakultetene, slik at all studentrekruttering gis en 

helhetlig koordinering.  

Saken legges fram for Utdanningsutvalget til drøfting.  

 

http://www.uib.no/en/studyprogramme/MAMN-BIO
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Vedlegg: Sluttrapport for pilotprosjektet 
Internasjonal studentrekruttering 

1. Bakgrunn 
I UiBs strategi for 2016-2022 «Hav, liv, samfunn» står det eksplisitt som ett av UiBs strategiske mål at 

antall innreisende studenter skal ha økt med 20 prosent innen 2022. Dette er også nedfelt i UiBs nye 

handlingsplan for internasjonalisering som gjelder for samme periode, og som skal følge opp 

strategien. Delmålene i handlingsplanen som er spesielt relevante for pilotprosjektet sier følgende: 

Delmål  

 

Hovedaktiviteter Ansvarlig 

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. 

SA og fakultetene 

DELMÅL 3: UiB skal være et 
eksellent vertskap for 
internasjonale studenter, 
ansatte og gjester. 
 

Etablere Internasjonalt senter i 
2017 
 
Sikre at all relevant informasjon 
også er tilgjengelig på engelsk. 
 
Styrke tilbudet om 
norskopplæring for 
internasjonale studenter. 

Universitetsledelsen, FA, SA, HR 
 
Fakultetene, KA, FA, SA, HR 
 
 
Det humanistiske fakultet, SA 

  

Oppfølging av handlingsplanen 

For å følge opp handlingsplanen, kom det ønske fra Utdanningsutvalget (UU) om å få på plass en mer 

konkret tiltaksplan som synliggjør prioriteringer og ansvar. Det har ikke tidligere vært utført 

systematisk internasjonal studentrekruttering med konkrete tiltak koordinert fra Studieadministrativ 

avdeling, og det var behov for å teste ut tiltak før arbeidet med en forpliktende tiltaksplan kunne 

begynne. Det langsiktige målet var å lage en tiltaksplan for internasjonal rekruttering av talentfulle 

studenter. 

For å følge opp ønsket fra UU om å sette i gang arbeidet med en tiltaksplan, arrangerte SA et møte i 

desember 2015, hvor studielederne og de internasjonale koordinatorene ved alle fakultetene var 

inviterte, sammen med alle på SA som jobber med internasjonalisering. Målet med møtet var å 

diskutere internasjonal studentrekruttering under temaene overordnet status for UiB og fakultetene, 

UiBs føringer, og konkrete tiltak for pilotprosjektet: Hvem skal vi prioritere, hvor skal vi henvende 

oss, hva har vi av ressurser, hvem skal gjennomføre hva og når skal vi gjøre det?   

Diskusjonene på møtet la følgende føringer for pilotprosjektet: 
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 Prioriterte målgrupper: søkere til mastergrad 

  Europa (EU/EØS/EFTA) ble geografisk prioritert 

 Matematisk-naturvitenskapelig fakultet (MN) skulle være pilotfakultet 

 

MN-fakultetet har flere fagfelter som er inkludert direkte i «Hav, liv, samfunn», og satser spesielt på 

klima og marinbiologi med masterprogrammene i biologi, meteorologi og oseanografi og 

programmet i geovitenskap. Begrunnelsen for å satse på fullgradssøkere er med bakgrunn i at tallene 

for kortidsmobilitet øker av seg selv hvert år, mens tallene for masterstudentene som tar en hel grad 

har vært på ca. samme nivå i mange år for de selvfinansierte søkerne. Etter nedleggelsen av 

kvoteprogrammet i 2015 har antall fullgradsstudenter blitt halvert.  

2. Prosjektorganisering 
Arbeidsgruppen er tverrfaglig med medlemmer fra to ulike seksjoner på SA (digitale tjenester og 

internasjonalisering) og fra pilotfakultetet. Prosjektets arbeidsgruppe startet med møter tidlig på 

våren i 2016 med prosjektleder Anne Marit Soltveit Pettersen og med følgende medlemmer av 

arbeidsgruppen: 

 Catrine A. Waage – internasjonalt masteropptak 

 Karine Skavhellen – studentinformasjon 

 Anniken Gjesdahl – internasjonalt mottak, internasjonal rekruttering og tidligere 

internasjonalt utvekslingsopptak 

 Kjartan Melheim – rekruttering og informasjon. Hovedansvarlig for sosiale medier 

 Kristin Kalvik – fakultetsrepresentant fra Matematisk-naturvitenskapelig fakultet  

 Torill A. Eidsvåg - fakultetsrepresentant fra Matematisk-naturvitenskapelig fakultet (kom inn 

i oktober 2016) 

Etter omorganisering ved Studieadministrativ avdeling, gikk Anne Marit Soltveit Pettersen over i en 

ny stilling i staben, og Anniken Gjesdahl overtok ansvaret for pilotprosjektet. Arbeidet har vært 

organisert av SA. 

3. Prosjektets målsettinger 
Det har vært flere målsettinger for pilotprosjektet, og noen har endret seg litt over tid etter hvert 

som vi fikk mer kunnskap i løpet av prosessen. Hovedmålsettingen ble formulert i 

Utdanningsutvalget, sak 3/16 «Tiltaksplan for internasjonal rekruttering» av viserektor for 

internasjonalisering, Anne Christine Johannessen: 

«UiBs strategi har som mål å øke rekrutteringen av internasjonale studenter med 20 %. Det er i den 

sammenheng viktig å diskutere hvordan vi skal få til økningen. Vi ønsker å utarbeide en forpliktende 

tiltaksplan innen internasjonal studentrekruttering, som synliggjør prioriteringer og ansvar.» 

I tillegg kom medlemmene i Utdanningsutvalget med mange enkeltstående innspill, se vedlegg 1 for 

en fullstendig oversikt. 

Formålet med saken var å få innspill til det videre arbeidet med tiltaksplanen. Andre målsettinger i 

pilotprosjektet har vært:  
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 Få mer kunnskap om målgruppen  

 Teste ut tiltak for å skaffe erfaring med hva som fungerer og ikke og hvilke tiltak som skal 

videreføres i tiltaksplanen. 

 Jobbe med et utvalgt fakultet for å fronte spesifikke studieprogrammer 

Hovedmålsettingen er som sagt at arbeidet og erfaringene som har blitt gjort i piloten skal munne ut 

i en forpliktende tiltaksplan for internasjonal studentrekruttering som vedtas i UU, og som synliggjør 

prioriteringer, ansvar og en overordnet arbeidsdeling mellom SA og fakultetene. 

4. Beskrivelse og vurdering av gjennomførte aktiviteter  
 

4.1. Kartlegging av målgruppen 
Det ble tidlig åpenbart at for å kunne gjøre hensiktsmessige rekrutteringstiltak var det behov for å 

hente inn betydelig mer informasjon om målgruppen. Vi hadde behov for å finne ut mer om blant 

annet: 

 Hvordan fant de ut om UiB? 

 Hvorfor valgte de UiB? 

 Hva syns de om informasjonen de fant? 

 Hvordan opplevde de kontakt/støtte fra UiB i søknadsprosessen og etter ankomst? 

 Hvordan vil de beskrive UiB til andre? 

 Hvordan kan vi forbedre oss? 

4.1.a Metode 

Informasjonen vi trengte var hovedsakelig kvalitativ, og derfor valgte vi å bruke dybdeintervjuer av 

fem masterstudenter som en metode. I tillegg avgjorde vi at vi ønsket å supplere funnene vi gjorde 

med kvantitative data, så derfor sendte vi ut en spørreundersøkelse til 228 nåværende og tidligere 

masterstudenter, tilbake til 2012. I forbindelse med forbedring av nettsidene, gjorde vi også en 

geriljabrukertest med fem internasjonale studenter.   

Tiltakene i prosjektet er i stor grad bygget på kunnskapen vi tilegnet oss i denne innledende fasen. Se 

vedlegg 2, 3 og 4 for utfyllende oppsummeringer av dybdeintervjuene, spørreundersøkelsen og 

geriljabrukertesten. 

En svakhet ved metodene er at informantene vi brukte alle er nåværende eller forhenværende UiB-

studenter, altså studenter som allerede hadde gjort valget om å søke seg til UiB, og ikke reelle 

potensielle søkere. Vi har derfor forsøkt å tilpasse spørsmålene deretter. I dybdeintervjuene har vi 

brukt en intervjumetode som baserer seg på å ha mest mulig åpne spørsmål, med et mål om å få 

intervjukandidaten selv til å reflektere over de valgene han eller hun har gjort.  

Hovedfunnene fra dybdeintervjuene og spørreundersøkelsen trekkes her frem under tre overskrifter: 

rekrutteringstiltak, administrative hindre, integrering og språk, hvor de ulike temaene beskrives og 

etterfølges av en anbefaling for videre arbeid/tiltak. 

4.1.b Rekrutteringstiltak 
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Intervjuene og spørreundersøkelse ga oss mange innspill til rekrutteringsarbeidet. Mye av 

informasjonen vi tilegnet oss ble også brukt aktivt i rekrutteringsperioden som nylig ble avsluttet. Vi 

fant for eksempel ut at: 

 Mange finner ut om UiB via andre mennesker, typisk ansatte eller medstudenter på sitt 

hjemuniversitet på søkertidspunktet. 

 De viktigste grunnene til at de valgte UiB var: 

o Kvaliteten på utdanningen 

o Landskap, natur, beliggenhet 

o Byen 

o Norsk livsstil med friluftsliv og natur 

o Kontakt med ansatt 

o Anbefalinger fra medstudenter 

o Ett helt år til masteroppgaven 

o Vi har ikke skolepenger 

 Funn vi kan bruke i rekrutteringsarbeidet: 

o UiB tilbyr høy kvalitet på utdanningen 

o Vi må kommunisere bedre at vi ikke har skolepenger og at dette ikke går på 

bekostning av kvaliteten 

o Natur og beliggenhet er viktig, både i forhold til studiene (spesielt på mat.-nat.), men 

også livsstil, fritid osv. 

o Positivt med toårige masterprogrammer, ett helt år til masteroppgaven 

o Egen lesesalsplass til alle masterstudenter 

o Uformelt forhold mellom studenter og ansatte 

o Mye frihet og selvstendighet 

Anbefaling 

Kartleggingen av målgruppen har gjort at vi kan ta kunnskapsbaserte avgjørelser når det gjelder hva 

vi bør legge vekt på når vi promoterer oss og hva slags innhold vi burde produsere, vinklinger og så 

videre. Det er svært viktig at denne kunnskapen blir videreført i arbeidet fremover med en 

tiltaksplan.  

4.1.c Administrative hindre 

Tidlig søknadsfrist: UiB har søknadsfrist én gang i året for de som befinner seg utenfor Norge (i 

praksis Norden), når de søker opptak til en mastergrad, og det er 1. desember. Alle studentene vi 

dybdeintervjuet, hadde ett års pause etter sin bachelorgrad før de begynte på mastergraden hos oss. 

I deres tilfeller var dette uproblematisk. Men hva med alle de andre potensielle søknadene vi mister 

nettopp fordi studentene ønsker å kunne begynne direkte på mastergraden? Dette ble også påpekt 

flere ganger i både dybdeintervjuene og i spørreundersøkelsen, her er et eksempelsitat:  

“The deadline is very early. You can’t decide in your second year at bachelor’s level if you 
want to do your masters in a foreign country.” 

 

Ved å ha fristen såpass tidlig, må altså studenter på en bachelorgrad begynne å tenke på videre 

studier allerede i sitt andre år. Dette er nok tidlig for mange, det er ikke sikkert de har begynt 
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prosessen med å bestemme hva de vil spesialisere seg i så tidlig. Andre institusjoner i Norge har disse 

søknadsfristene: 

 NTNU: Ulike søknadsfrister for søkere fra EU/EØS- og EFTA-land: 1. mars og for søkere 

utenfor EU er fristen 1. desember.  

 UiO: To søknadsfrister i året for søkere fra EU/EØS- og EFTA-land: 1. mars og 15. oktober for 

studier som starter i henholdsvis august og januar. Fristen for søkere fra utenfor EU er fristen 

1. desember. 

 UiT: Én søknadsfrist i året for alle, 1. desember. 

 UiS: Én søknadsfrist i året for alle, 1. mars. 

 UiA: Ulike søknadsfrister for søkere fra EU/EØS- og EFTA-land: 1. mars og for søkere utenfor 

EU er fristen 1. desember. 

Anbefaling 

Dersom vi mener at vi ønsker å fortsette med å prioritere søkere fra EU/EØS- og EFTA-land, må vi 

også legge til rette for dette ved å tilpasse søknadsprosessen. Søknadsfristen for søkere fra EU/EØS- 

og EFTA-land (eller alle) kan vurderes flyttet til utpå våren, i februar eller mars. Alternativt kan denne 

søkergruppen inkluderes i fakultetenes ordinære masteropptak, slik som ved UiO.  

4.1.d Integrering og språk 

Dybdeintervjuene og spørreundersøkelsen viser at de internasjonale masterstudentene i hovedsak 

trives ved UiB. Likevel er det noen tilbakemeldinger som går igjen, og som vi bør ta på alvor. Dette 

gjelder integrering og inkludering, og språk som ett av de viktigste virkemidlene her. Alle fem 

masterstudentene vi intervjuet sa at de hadde ønsket, og at de hadde kapasitet til, å ta et norskkurs i 

første semester, men at de ikke lov, da reglementet ikke tillater det. Flere trakk også frem språk som 

viktig for trivselen i spørreundersøkelsen. Her er et sitat som illustrerer dette: 

“I didn’t learn Norwegian before I came here. I found it very negative that I couldn’t get a language 

course in the first semester when I needed it the most.” 

Masterstudenter på mange av programmene våre studerer sammen med hovedsakelig norske 

studenter. Hvis de da ikke kan språket, faller de ofte utenfor sosialt, og kan få en svært dårlig start på 

studiene sine. Enkelte fagmiljøer ble også trukket frem som lite inkluderende, et eksempel var at de 

internasjonale masterstudentene ikke fikk delta på det første informasjonsmøtet i semesteret, 

istedenfor holdt instituttet et eget møte bare for de tre internasjonale studentene på programmet. 

Anbefaling 

 Masterstudenter bør ha mulighet til å søke på ett norskkurs i første semesteret. Dette 

medfører en endring av dagens reglement, eller av praktiseringen/tolkningen av dette.  

 En fremtidig tiltaksplan bør inkludere eksplisitte tiltak som handler om hvordan UiB kan 

tilrettelegge for en bedre integrering av internasjonale studenter, spesielt for 

masterstudenter. Dette bør gjelde i studiesituasjonen så vel som sosialt.  

4.2. Oppfølging av søkere 
Oppfølging av søkere var i første omgang et enkeltstående punkt på listen over aktiviteter som skulle 

gjennomføres i piloten. Etter hvert så vi tydelig at dette inngår i en større sammenheng, og at 

søknadsprosessen og oppfølging av søkerne må sees under ett og i sammenheng med frafall. For å 
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illustrere dette kan vi gå igjennom hva som skjer fra søknadsfristen er ute 1. desember, frem til 

oppmøte ved studiestart i august påfølgende år.  Disse tallene er hentet fra INTGRAD-opptaket HØST 

2016: 

 

 

 

 

 

Vi vet at frafall av søkere et stort problem i Norge og Norden, og at mange institusjoner har begynt å 

jobbe mer målrettet for å motvirke dette. UiB har ikke tidligere prøvd ut konkrete tiltak for å 

motvirke dette frafallet, og det er som vist et stort potensial for å forsøke å holde på søkerne, slik at 

vi får et større antall som faktisk starter studiene sine her. En av aktivitetene som vi utførte i piloten 

var å kontakte alle søkerne i opptaket til HØST 2016 som fikk tilbud om opptak, men som valgte å 

takke nei, eller som ikke svarte på tilbudet i tide. Vi takket for interessen for UiB og spurte hvorfor de 

hadde svart nei, eller unnlatt å svare. Grunnene de oppga var: «økonomi», «personlige grunner», 

«tilbud fra andre universiteter». Vi vet ikke hva som ligger bak svaret «personlige grunner», men vi 

tror at dette også ofte handler om økonomi. Det er slik at alle søkere fra utenfor EU/EØS/EFTA-land 

må dokumentere at de har midler tilsvarende Lånekassens satser for ett år, det vil si for tiden 

103.950 kr, som er en betydelig sum å dokumentere som en engangssum. 

Tettere oppfølging 

Over flere år har tendensen vært slik at det er ca. dobbelt så mange som får tilbud om opptak som 

faktisk møter til studiestart. Vi tror at det finnes flere måter å motvirke dette. Vi har derfor i årets 

søknadsrunde satt opp en informasjonsplan for søkerne hvor vi skal gjøre følgende: 

 Sende e-poster til alle med unntak av dem med tomme søknader 

 Sende e-post til alle som får tilbud 

 Sende UiB-bærenett i fin innpakning i posten til alle som får tilbud 

 Sende e-post før studiestart 

Med tanke på hvor lang perioden mellom 1. desember og 1. august er, så tror vi at vi har potensial til 

å holde flere av søkerne varme hvis vi gir dem hyggelig oppmerksomhet og ikke minst nyttig 

informasjon på e-post. Vi sender e-postene et program som gir mulighet til å se hvor mange som 

åpner hver e-post og hvor mange som klikker på de ulike sakene. Til orientering har nå 61 prosent av 

søkerne (1013 personer) vi sendte den første e-posten til, åpnet e-posten. Dette er et svært høyt tall, 

og viser at søkerne er interesserte i informasjon fra oss. Det blir interessant å se fremover om tettere 

oppfølging av søkerne hjelper å motvirke frafallet. 

I tillegg til dette organiserte SA en arbeidsstue i slutten av november før søknadsfristen 1. desember, 

hvor vi innkalte representanter fra fakultetene og instituttene til å være med på å tømme innboksen 

til master@uib.no før søknadsfristen. Dette ble arrangert av flere grunner: Vi ønsket å gi god service 

til søkerne, slik at alle fikk svar på sine spørsmål før søknadsfristen var ute, men også fordi vi ville 

involvere fakultetene i arbeidet og gjøre dem bedre kjent med hva studentene lurer på. I tillegg er 

1154  

søkere totalt 

 440 
søkere  

bestod adm. 

min.krav 

112  

søkere fikk 
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opptak 

47  

søkere takket 
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34  
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det selvsagt slik at en dobling av antall søknader fører til flere henvendelser, og uten en økning av 

personalressursene, var det behov for en dugnad for å komme i mål før 1. desember.  

Overbooking 

Dette er et annet tiltak som kan føre til et større oppmøte ved studiestart, og det er essensielt at 

fagmiljøene har mot til å overbooke. Over flere år har det som vist over vært kun halvparten av dem 

som får tilbud om opptak som møter opp til studiestart. Et viktig tiltak for å fylle opp plassene vil da 

være overbooking, slik som gjøres ved opptak gjennom Samordna opptak til grunnstudier. Dette 

forutsetter villighet hos fakultetene og instituttene. Vi vet at noen studieprogrammer praktiserer 

dette allerede, men det er absolutt rom for å øke antallet vi gir tilbud til. Det er selvfølgelig under 

forutsetning av at søkerne er faglig kvalifiserte til studieprogrammet de søker på. 

4.3 Uib.no  
Spørreundersøkelsene vi sendte ut viser at nettsidene er vår viktigste informasjonskanal for 

potensielle studenter.  

4.3.a Studieprogramsidene 

Studieprogramsidene er de klart mest besøkte nettsidene på hele uib.no. Over 60 prosent av 

trafikken til studieprogramsidene våre kommer direkte fra Google til for eksempel Master’s 

programme in biology: http://www.uib.no/en/studyprogramme/MAMN-BIO. Majoriteten av våre 

potensielle og reelle søkere har derfor sitt aller første møte med UiB slik. Dette innebærer at den 

tradisjonelle tankemåten med at det er en lekker forside på uib.no som lokker interesserte søkere til 

å klikke seg videre, langt på vei er utdatert.  Det er selvfølgelig likevel viktig med gode forsider både 

på uib.no og uib.no/en/education, så vel som menystrukturer det er enkelt å navigere etter. Men 

studieprogramsidene er de sidene på uib.no som bør legges mest arbeid i.   

I utgangspunktet var en av aktivitetene i pilotprosjektet beskrevet som «språkvask av 

studieprogramsidene», men vi erkjente veldig snart at disse sidene krevde mer arbeid. Det har ikke 

blitt jobbet systematisk med rekruttering på masternivå på UiB på samme måten som med 

grunnstudiene, og dette gjør at vi ikke har ønsket nivå på hverken innhold eller språk på 

studieprogramsidene på masternivå. 

Fakultetene jobber med tekstene til studieprogramsidene på svært ulike måter, og de faglige ansatte 

er involvert i ulik grad. Det er en tung prosess å endre på innholdet på studieprogramsidene av 

mange grunner og vi kan peke på følgende hindringer for arbeidet:  

 Det involverer koordinering og involvering av svært mange ansatte 

 FS er et tungvint verktøy til tekstredigering, spesielt med tanke på bruk av lenker 

 Det er for mange infotyper i bruk, dette skaper forvirring om hvilken informasjon man faktisk 

burde lage og hvilke muligheter som finnes 

 Manglende retningslinjer 

 Det har ikke vært en tilstrekkelig satsing på rekruttering på masternivå, derfor har verken SA 

eller fakultetene jobbet nok med rekrutteringstekstene her. 

 

Studieprogramsiden som nav 

http://www.uib.no/en/studyprogramme/MAMN-BIO
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Noe av det viktigste vi skulle finne ut av i prosjektet var hvordan vi skulle promotere et spesifikt 

fakultet, nemlig MN-fakultetet. Vi valgte ut tre studieprogrammer som er de tre som er tettest 

knyttet opp mot UiBs strategi: biologi, meteorologi og oseanografi og geovitenskap. Det ble fort klart 

at vårt mål med alt innhold vi ønsket å produsere var at «call to action» skulle være at de skulle søke, 

eller i det minste lande på en nettside med mer informasjon som også lenket videre til 

søknadsskjemaet. For å få det til trengte vi gode landingssider, og da så vi igjen hvor viktig det var at 

studieprogramsidene var svært gode.  

4.3.a.1 Brukertesting 

Målet var å få oppdatert de tre studieprogramsidene i tide til at søknadsskjemaet åpnet tidlig i 

oktober. SA laget en mal for innholdet med programmet i biologi som eksempel. Denne malen ble 

laget på bakgrunn av resultater fra geriljabrukertesting av en studieprogramside (master’s 

programme in biology), hvor vi brukte fem internasjonale studenter og ga dem ulike spørsmål og 

oppgaver, med mål om å finne ut hva slags informasjon de forventet og ønsket på en slik side. Se 

vedlegg 4 for en utdypende oppsummering av brukertestene. Det viste seg dessverre at fakultetet 

ikke hadde mulighet til å jobbe med tekstene til de tre utvalgte programmene sine, mye på grunn av 

de tidligere nevnte hindringene og på tidsperspektivet.  

Men, på grunn av innmeldte behov til Kommunikasjonsavdelingen (KA) i forbindelse med 

oppgraderinger av studieprogramsidene til grunnstudiene, kom det likevel mange endringer den 

høsten som bedret layouten på siden betraktelig. Vi fikk også gjort en del justeringer på tekstene på 

masterprogrammet i biologi i tide.  

Anbefaling 

SA bør i samråd med fakultetene prioritere en full gjennomgang av hvilken informasjon som vi vet er 

viktig for potensielle studenter og en plan for å jobbe systematisk med dette. Her er det også viktig at 

fakultetene får god støtte fra SA med tanke på tekstmaler, gode veiledninger på Ansattsidene og så 

videre.  

4.3.b Education-området 

Endring av menystruktur 

Det første leddet i forbedringen av uib.no/en/education var å se på menystrukturen, hvordan kunne 

den forenkles og forbedres. Vi landet på en løsning med kun fire faner med følgende titler: Studies, 

Apply, Why UiB og Contact us. Under disse ble informasjonen så gruppert etter nivå (BA, MA, PhD) 

fordi vi tror at søkerne først og fremst identifiserer seg etter hvilket nivå de studerer eller skal 

studere på. Annen informasjon som er relevant for flere av gruppene blir så hentet inn på disse 

sidene igjen, som for eksempel om Student housing, Norwegian language courses og så videre.  

Fanen Why UiB åpner for ren rekrutteringsinformasjon, og her har vi lagt inn følgende 

undermenypunkter: Meet our students, About UiB, Student housing guarantee, A tuition free 

university, Student life og Get to know Bergen. Disse punktene er valgt ut basert på det vi lærte i 

dybdeintervjuene og spørreundersøkelsen. SIUs omdømmeundersøkelse, se vedlegg 6, støtter også 

dette med tanke på hva som er viktig for studentene.  
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Innholdsproduksjon   

Den nye menystrukturen ga rom for oppdatering av innhold, og produksjon av nytt innhold. Dette ble 

laget av SA og av vår internasjonale blogger. Her er en oversikt over sidene som ble laget, inkludert 

sider som fikk store endringer: 

 Nature at your doorstep 

 6 reasons to study at UiB 

 A tuition free university 

 Student housing guarantee 

 Get to know Bergen 

 Online learning 

 Choose UiB for your master’s  

 

Forbedring av søkerinformasjon 

En annen aktivitet i prosjektet var å forenkle og forbedre informasjonen til søkerne. Her bestod 

arbeidet i følgende: 

 Informasjonen ble inndelt etter om søkeren er fra et EU/EØS/EFTA-land eller ikke, slik at 

søkerne slipper å forholde seg til irrelevant informasjon. 

 To How to apply-sider ble opprettet med seks steg som forklarer søknadsprosessen trinnvis. 

 En søker-FAQ ble laget for å hjelpe søkerne ytterligere. 

Anbefaling 

Etter en slik stor omlegging av nettsider må vi følge opp med brukertesting. Vi anbefaler at både 

menystrukturen, søkerinformasjonen og annet innhold brukertestes, slik at vi kan justere innholdet 

basert på kunnskap om hva brukerne mener. Vi anbefaler også å fortsette å sette av ressurser til 

ekstern hjelp til nettsidene. 

4.3.c Studentintervjuer og bilder 

Studentene er våre beste ambassadører. Det er de som er troverdige til å uttale seg om hvordan det 

er å studere ved UiB og hvordan de har det her, både faglig og sosialt. Som en aktivitet i 

pilotprosjektet ønsket vi derfor å få laget «student testimonials» med portrettbilder. KA hjalp oss 

med å få laget fire testimonials, hvorav tre med studenter fra de prioriterte studieprogrammene ved 

MN-fakultetet. Vi leide inn en fotograf som er dyktig på portrettbilder. Disse testimonialene ble 

meget vellykket, og de ble og blir brukt flere steder på uib.no: 

 De hentes opp på de aktuelle studieprogrammene som et vitnesbyrd/testimonial. 

 De brukes på samlesiden Meet our students 

 Ett av dem brukes på forsiden av uib.no/en/education 

 Alle fire ble brukt i en samlesak kalt Nature at your doorstep, hvor sitater som hadde med 

nærheten til naturen, både i studiesituasjonen og fritid, ble fremhevet.  

4.3.d Fotorunde 

Gode bilder til nettsidene og sosiale medier er essensielt. Prosjektet brukte penger på å leie inn 

ekstern fotograf til en fotorunde på campus. Arbeidsgruppen ble enig om at det var bruk for flere 
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studentbilder, særlig i læringssituasjoner. Siden MN-fakultetet var pilotfakultet, gjorde vi avtaler med 

flere institutter om å bruke en hel dag på å ta bilder både inne i laboratorier på biologi, lesesaler og 

grupperom på Realfagbygget og ellers rundt om på campus. Fakultetet fikk bildene tilsendt i ettertid 

til bruk også på egne nettsider. 

4.4 Sosiale medier og annonsering 
I forbindelse med prosjektet for rekruttering av internasjonale studenter, ble det gjort en rekke tiltak 

i sosiale medier. Noen av disse var vellykket, og andre igjen var mindre vellykket. Uansett ga arbeidet 

verdifull læring som er nyttig i det videre arbeidet med rekruttering av både norske og internasjonale 

studenter. 

4.4.a Innhold 

I samarbeid med KA fikk vi laget fire videoer, alle tilpasset annonsering i sosiale medier. En av dem 

viser en student på master i biologi på tokt i Sognefjorden, hvor han har filmet seg selv og 

omgivelsene. Dette ble klippet sammen med voice-over med hans fortellerstemme og tekst. Denne 

videoen brukes nå også på studieprogramsiden for masterprogrammet i biologi. I tillegg ble det laget 

tre filmer med tre studenter, hver med sitt lille hovedtema, henholdsvis natur, studier og studentliv.  

4.4.b Facebook 

Vi publiserte poster både organisk og sponset som annonser på Facebook. Her eksperimenterte vi en 

god del før vi fant frem til det vi mener er den beste måten å gjøre dette på. Se mer detaljer i vedlegg 

5.  

4.4.c AdWords 

AdWords er Googles annonsesystem der en byr på annonseplass koblet til spesifikke søkeord. Med 

Google AdWords kan en nå potensielle studenter som aktivt søker etter studieprogram. AdWords 

annonsen vises som en sponset lenke øverst i søkeresultatet på Google. Annonsene består av en 

overskrift med en hyperlenke på maksimalt 25 tegn, to linjer med beskrivende tekst på maksimalt 35 

tegn hver, samt en linje med adressen til annonsørens internett side. 

I forbindelse med prosjektet ble det gjort en gjennomgang der en identifiserte søkeord som en kunne 

knytte de utvalgte studieprogrammene i prosjektet opp mot. Dette kostet totalt 9500 kr og genererte 

23 608 visninger. Totalt resulterte dette i 507 klikk. AdWords er en relativt effektiv måte å annonsere 

digitalt på. Da vi satte opp kampanjen, hadde vi liten erfaring med dette arbeidet. Vi har i ettertid 

hatt inne konsulenthjelp og fått ny kunnskap som kan brukes i det videre arbeidet, slik at vi kan sette 

opp kampanjen på en litt mer effektiv måte. 

4.4.c StudyPortals 

I løpet av prosjektet ble vi klar over at svært mange utenlandske (og noen norske) universiteter 

bruker StudyPortals for å rekruttere internasjonale studenter. Dette gjorde at vi tok kontakt og 

innledet samarbeid. Som navnet tilsier er dette en portal med liste over universiteter og aktuelle 

studieprogrammer. StudyPortals er svært langt fremme med å bruke søkemotoroptimalisering og 

sende ut nyhetsbrev på e-post med studieprogrammer som er individuelt tilpasset søkeren. 
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Dette kostet oss 50.000 kr og Google Analytics viser at dette resulterte i 3282 klikk inn mot nettsiden 

for internasjonal rekruttering. I løpet av året er det kun SIU med sin portal studyinnorway.no som 

sendte oss mer trafikk.  

4.5. Eksterne aktører 
 

4.5.a Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) 

SIU og deres nettsider studyinnorway.no har en viktig rolle i å promotere Norge som studieland. I 

november 2016 la SIU frem sin omdømmeundersøkelse, hvor de har spurt 2246 internasjonale 

studenter om hvordan de trives i Norge og med studiene sine. SIU har vært på UiB og presentert 

deler av resultatene flere ganger, og disse har også påvirket deler av innholdsproduksjonen vår til 

nettsidene for potensielle internasjonale studenter. SIUs omdømmeundersøkelse sier for eksempel 

at det at Norge er et «demokratisk og trygt» samfunn, har blitt en økende viktig grunn til at 

studentene søker seg hit.  

SIU har også nylig arrangert en workshop for norske høyere utdanningsinstitusjoner, hvor målet var å 

se på tiltak for å rekruttere internasjonale studenter. Det er positivt at SIU tar på seg en slik 

koordinerende rolle, og vi håper at de også fremover kan holde i trådene her.  

Vi vet at mange velger land før de velger institusjon. Vi har forventninger til at SIU fremover kan 

promotere Norge på en enda bedre måte på sine nettsider og i sosiale medier, og at institusjonene i 

større grad kan få sitt innhold delt i deres kanaler. I tillegg vet vi at SIU jobber med å forbedre måten 

institusjonene profileres på studyinnorway.no. En stor del av trafikken til våre studieprogramsider 

kommer direkte fra studyinnorway sine sider, så de er en veldig viktig aktør for oss. Vi tror at det 

ligger et stort potensial i antall søkere som er interessert i Norge og vår livsstil, og at det vil være en 

gevinst i å promotere Norge og den norske livsstilen på en bedre måte. Studyinsweden.se har klart 

dette på en utmerket måte.  

4.5.b Utdanning i Bergen 

Vi mener at Utdanning i Bergen sammen med SIU er svært viktige aktører når det gjelder å 

promotere «pakkeløsningen» som supplerer valg av studiested, altså by + land.  

UiB har vært involvert i strategiarbeidet til Utdanning i Bergen det siste året. I denne prosessen har 

det blitt klart at Utdanning i Bergen fortsatt skal være en viktig aktør i rekrutteringsarbeidet til 

medlemsinstitusjonene - også når det gjelder internasjonal rekruttering. Det er enda ikke 

konkretisert hvilken rolle Utdanning i Bergen skal ha, men UiB/SA vil følge prosessen tett i 2017. 

Anbefaling 

Vi fortsetter å holde tett kontakt med SIU, da de er en viktig aktør for oss. Vi anbefaler å etablere et 

tettere forhold til Utdanning i Bergen i tiden fremover for å se på hvordan vi kan samarbeide bedre, 

utveksle informasjon og så videre. 

4.6 Gaveartikler og brosjyrer 
På bakgrunn av ønsker fra fagmiljøene har SA bestilt inn følgende gaveartikkeleffekter på budsjettet 

til pilotprosjektet som skal fordeles på SA og fakultetene:  
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 Rød metallpenn med gravert logo m/ papphylse (1500) 

 Kortholder svart skinn med preget logo pakket i eske (1000) 

 Rød powerbank med farget trykk (150) 

 Refleksbånd med logo (1000) 

 4 pk. sjokolade med trykk på eske og sjokolader (1000) 

 Drops med trykk (60 kg) 

 Indexlapper og postits med forside med trykk (1500) 

Disse er ment til å gi til gjester som kommer til UiB, og til å ta med på konferanser og 

institusjonsbesøk i utlandet.  

Brosjyrer har det ikke per i dag blitt gjort noe arbeid med. Dette punktet var med i aktivitetsplanen 

fordi SA har pleid å trykke opp brosjyren Study at UiB (tidligere kalt Prospectus), som er en 

rekrutteringsbrosjyre. Det er denne vi har sendt ut til for eksempel partnerinstitusjoner som spør 

etter materiell fra oss til messer og lignende, og enkelte ansatte har pleid å ta den med seg når de 

reiser på konferanser eller partnerbesøk. Det har kommet flere innspill om at denne er for 

omfattende og tykk (tung) til at den fyller formålet sitt. Diskusjonen om hva som burde lages 

istedenfor, har ikke blitt tatt grundig nok, eller fulgt godt nok opp på dette tidspunktet. 

Anbefaling 

Vi anbefaler at fagmiljøene gir tilbakemelding på gaveartiklene angående kvalitet, mengde og så 

videre. Så må det tas en ny runde etter hvert på om det er SA som skal ta på seg å bestille inn i store 

mengder og fordele, eller om miljøene skal gjøre dette selv. 

Angående brosjyre, så bør det avklares om det er behov for produksjon av en ny brosjyre, eller om 

KA allerede lager noe som kan brukes. I første omgang må vi få oversikt over hvilke brosjyrer som 

finnes, og deretter ta et valg om det er behov for å få laget noe nytt eller ikke. UiB ønsker å være 

mest mulig digitale, så det er mulig at gaveartikler kan dekke dette behovet, for eksempel med en url 

til våre sider trykket på. Deltakere på messer og konferanser har sannsynligvis ikke behov for enda en 

generisk brosjyre om et lærested. Men kanskje våre ansatte har behov for kortfattet informasjon om 

UiB. Vi mener at nettsidene våre som omhandler institusjonen: http://www.uib.no/en/about burde 

være så gode at det ikke var behov for en brosjyre. Disse nettsidene styres av KA.  

5. Evaluering av prosjektet   
 

UiBs strategi har som nevnt som målsetting å øke rekrutteringen av internasjonale med 20 prosent 

innen 2022. Pilotprosjektet er et middel for å finne ut hvordan vi skal nå dette målet. Om UiB sitt 

langsiktige mål blir nådd, vet vi først i 2022. Men prosjektet er også et verktøy på veien frem mot å 

lage en forpliktende tiltaksplan for internasjonal studentrekruttering i 2017, som er et av delmålene i 

handlingsplanen for internasjonalisering. Som beskrevet under punkt 3 Prosjektets målsettinger, 

ønsket vi mer kunnskap om målgruppen, vi ønsket å teste ut tiltak og vi ønsket å jobbe med et 

utvalgt fakultet for å fronte spesifikke studieprogrammer. Med utgangspunkt i disse bestillingene, 

kan prosjektet sies å ha innfridd sine krav. 

http://www.uib.no/en/about
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5.1 Søkertall 2017  

 
 

 

 

 

 

I tillegg kan man vurdere måloppnåelse ved å se på årets søkertall, siden aktivitetene og tiltakene 

som ble prøvd ut var i en faktisk rekrutteringsperiode. Som vist over, var det 2317 søkere som søkte 

innen fristen 1. desember 2016 på Søknadsweb. Av disse har nå 867 søknader fylt UiB sine 

administrative minstekrav til dokumentasjon, og har blitt videresendt til fakultetene for en faglig 

vurdering. Tilsvarende tall fra 2016 var 1154 og 440. Det er altså dobbelt så mange søknader i år som 

i fjor. Det er også over dobbelt så mange, 867 mot 440, som har fylt minstekravene. Vi håper at det 

også er langt flere enn i fjor som møter fakultetenes faglige krav, og som ender opp med å få tilbud 

om opptak, som takker ja, og som møter til studiestart i august 2017. Dette avhenger av kvaliteten på 

søkerne, fakultetenes villighet til å overbooke, vår evne til å holde på søkerne, og selvfølgelig søkerne 

selv.  

Vi tror at de høye søkertallene må skyldes en kombinasjon av vår økte synlighet i sosiale medier og 

på studieportalen StudyPortals, sammen med en sterk forbedring av nettsidene våre. En del av 

endringene skyldes også trolig eksterne forhold som vi ikke kan styre. For eksempel vet vi at 

Storbritannia og USA begge nylig har økt studieavgiftene, og vi ser på årets søkere at vi har en sterk 

økning av søkere fra nettopp disse landene (Storbritannia fra 11 i 2016 til 44 i 2017, USA fra 50 i 2016 

til 129 i 2017).  

5.1.a Søkertall fordelt på land 

Pilotprosjektet ønsket å rette seg spesielt mot søkere innenfor EU/EØS/EFTA. Når vi ser på 

søkertallene er tallene for topp fem EU-land slik: 

Storbritannia og Nord-Irland: 44 (11) 

Tyskland:    22 (21) 

Hellas:     11 (2) 

Italia:    11 (7) 

Spania:    9 (13) 

Tallene i parentes er tallene fra 2016-opptaket. Økningen av søkere fra Storbritannia skyldes 

sannsynligvis en global trend, som nevnt. Med unntak av en økning av søkere fra Hellas, er tallene 

lave, og vi ser både en liten oppgang og nedgang. Til sammen er det altså få søkere fra disse landene. 

Vi vet at denne trenden viser seg også i andre nordiske land, landene i topp fem er gjennomgående 

asiatiske og afrikanske land.  

Søkertallene totalt med topp fem land: 

2317  

søkere 

totalt 

867  
søkere 

bestod adm. 

min. krav 
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Pakistan 490 (277) 

Nigeria  460 (101) 

Ghana  446 (234) 

Nepal  305 (277) 

Bangladesh 296 (84) 

Som vi ser er det asiatiske og afrikanske land som utgjør den absolutte majoriteten av søkermassen. 

Til sammen utgjør disse landene 1997 av søknadene totalt, altså er det bare 313 søknader som 

kommer fra søkere fra andre enn disse landene.  

5.1.b Målgruppen 

Vi ser at det har vært vanskelig å nå den ønskede målgruppen. Dersom det fortsatt er ønskelig 

fremover å prioritere å nå søkere innenfor EU/EØS/EFTA, er det helt nødvendig med flere 

undersøkelser som kartlegger hvor stor målgruppen faktisk er. Det er avgjørende å skaffe mer 

kunnskap om størrelsen på gruppen «potensielle søkere». Dette er spesielt viktig dersom UiB ønsker 

å promotere enkeltprogrammer, slik som i dette pilotprosjektet. Det ble lagt mye energi ned i å få 

produsert nytt innhold til bruk på nett og sosiale medier tilpasset de tre utvalgte 

studieprogrammene, og vi så som beskrevet under punkt 4.4 og vedlegg 5 at det var utfordrende å 

nå den forhåndsbestemte målgruppen som var potensielle studenter fra EU/EØS/EFTA-land.  

På bakgrunn av erfaringene i pilotprosjektet ser vi at det kan være en fordel å gå bredere ut med 

tanke på innholdsproduksjon og annonsering.  

5.2 Prosjektgruppens erfaringer 
 

5.2.a Fakultetets erfaringer 

Hvordan kom MN-fakultetet inn i prosjektet? 
Fakultetet har mange sterke forskningsfelter som de ønsket å synliggjøre bedre på nettsidene for å 
kunne trekke til seg flere godt kvalifiserte internasjonale mastersøkere, særlig fra europeiske land. 
 
Hvorfor var MN-fakultetet godt egnet som pilot for rekruttering på master?  

 Fakultetet har sterke forskningsfelter, men disse er ikke nødvendigvis så godt kjent hos 
utenlandske studenter.  

 Det finnes ikke egne engelske programmer, men alle masterprogrammer kan undervises på 
engelsk; dette mener vi gir bedre integrering av studentene. Vi har i tillegg et godt 
mottaksapparat for studentene når de kommer til fakultetet. Studentene er også våre beste 
ambassadører, så å ta imot dem på en god måte vil være viktig for å rekruttere flere. 

 Det er en del praksis og felt i utdanningene til MN-fakultetet; dette gjør seg bra på bilder og i 
videoer, og kan kobles opp mot grunnen til at mange reiser hit, nemlig norsk natur og livsstil. 

 Klima og marine fag er satsningsområder i strategien til UiB og disse fagmiljøene hører 
hovedsakelig til ved MN-fakultetet. 

 Vi vet at en del studenter kommer til UiB etter et utvekslingsopphold på Svalbard og også at 
mange ønsker å ta emner der i løpet av mastergraden. Flere studieprogram ved MN-
fakultetet har mulighet for et opphold ved UNIS i løpet av mastergraden.  
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Hva opplever MN-fakultetet å ha fått ut av pilotprosjektet? 
 
Vi har fått flere gode studentsaker, videoer og «testimonials» for våre studieprogram. Disse har vi 
hatt god nytte av til bruk på våre egne sider i tillegg til at det var flott å få dem løftet opp på de 
sentrale UiB-sidene. Fotorunden på fakultetet resulterte også i gode bilder fra laboratorier og 
lesesaler på fakultetet, som fakultetet og instituttene kan bruke i eget rekrutteringsarbeid. Det er 
usikkert hvor mye instituttene har benyttet seg av disse bildene. Fakultetet har foreløpig ikke brukt 
dem i eget rekrutteringsarbeid.  
 
Vi har gjennom prosjektet fått bedre koordinering av og økt bevisstheten rundt studieprogramsidene 
for master. Det har vært et stort arbeid for programsidene for bachelorprogram ved UiB, men for 
master trengtes en ryddejobb da en del av informasjonen var utdatert (for eksempel om 
kvoteprogrammet). Prosjektet var svært nyttig for å bevisstgjøre oss på egne nettsider og ta tak i 
feilinformasjon på disse. 
 
Vi har ikke merket stor endring i e-posthenvendelser fra internasjonale søkere som følge av 
prosjektet, men dette kan også være fordi de finner informasjonen selv, eller tar kontakt via andre 
kanaler. 
 
Det er for tidlig å si hvilken effekt prosjektet har hatt på søkermassen til fakultetet, men det er 
generelt flere søkere til fakultetet enn i fjor. Det vil være interessant å se om søkerne er bedre 
kvalifiserte enn i fjor og om flere tilbud blir gitt. Denne informasjonen vil være klar litt ut i mars. 
Foreløpig har samtaler med masterkoordinator antydet en liten økning i søkernes kvalifikasjon, men 
det er for tidlig å si bestemt. Institutt for informatikk, som har de to studieprogrammene med flest 
søkere ved MN-fakultetet melder om at de har sendt ut noe flere tilbud enn i fjor.  
 
Videre arbeid for oss: 
 
Vi vil få inn mer informasjon om søkermassen i løpet av den nærmeste tiden, slik at vi kan si noe mer 
om effekten av prosjektet. Vi vil også gjerne fortsette samarbeidet med SA slik at vi kan gjøre 
hverandre bedre på rekruttering av internasjonale masterstudenter. 
 
 
 
 
5.2.b SAs erfaringer 

Pilotprosjektet har vært en gyllen mulighet til å utforske og gi organisasjonen verdifulle kunnskaper 

til videre arbeid med internasjonal studentrekruttering. Det har uten tvil vært uvurderlig at personer 

fra informasjon og rekruttering jobber tett sammen med ansatte som jobber med internasjonalt 

opptak. Det har også vært viktig å ha pilotfakultetet representert. Kombinasjonen av denne 

kunnskapen, sammen med en kartlegging av målgruppen har vist seg å være nøkkelen til å oppnå 

innsikt.  

Utfordringer 

Et bredere utvalg av personer i fagmiljøene kunne med fordel ha blitt involvert bedre, både av 

administrative og faglig ansatte. Vi ser også at mer arbeid kunne ha blitt gjort med flere dedikerte 

ressurser. Det har ikke vært satt av spesielle personalressurser på fakultetet, eller på internasjonalt 

opptak på SA, med unntak av på informasjon og rekruttering. Likevel er det en utfordring å lede en 
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prosjektgruppe hvor ingen av deltakerne har en dedikert del av sin arbeidstid satt av til prosjektet. En 

tverrfaglig arbeidsgruppe har derfor fungert delvis etter sin hensikt og mest på rådgivende plan, 

mindre på utøvende plan.  

Mye av innholdet, spesielt videoproduksjonene, har vært avhengig av ansatte på KA. Disse er svært 

dyktige, men de har mye å gjøre. Dette har ført til at kampanjer i sosiale medier og på nett har blitt 

forsinket. Hvis vi hadde betalt eksterne leverandører for å gjøre arbeidet, ville det sannsynligvis gjort 

deler av arbeidet med innholdsproduksjonen mer effektivt. 

6. Videre arbeid  

 

Videre organisering av arbeidet 

UiBs satsing på internasjonal rekruttering må koordineres for å sørge for at tiltakene i den framtidige 

tiltaksplanen gjennomføres og forankres i organisasjonen. 

SA og fakultetene må finne de relevante kanalene for å kunne jobbe godt og systematisk med 

internasjonal rekruttering fremover. 

 

Anbefaling 

Det er viktig at de som utpekes til å jobbe med internasjonal rekruttering har kompetanse og erfaring 

med web og med informasjon til potensielle studenter. Det internasjonale aspektet og kompetansen 

på dette feltet er også svært viktig å inkludere, for eksempel i saker som krever kompetanse om 

opptak av internasjonale masterstudenter, kunnskap om målgruppen og så videre.    

Personalressurser 

UiB ønsker å øke antallet internasjonale studenter. I dette prosjektet har antallet søkere blitt doblet 

siden året før. Flere søkere genererer mer arbeid. Hvis UiB skal følge opp dette arbeidet på det 

ønskede nivået, trengs det dedikerte ressurser til dette, både på opptak og på informasjon og 

rekruttering.  

Tiltaksplan for internasjonal studentrekruttering 
Arbeidet med en forpliktende tiltaksplan for internasjonal studentrekruttering skal være gjennomført 

i 2017. Studieadministrativ avdeling jobber frem et utkast i samarbeid med fakultetene, som så 

legges frem for UU for en endelig godkjenning. Innholdet i tiltaksplanen skal i hovedsak baseres på 

kunnskapen som har kommet frem i pilotprosjektet.  

Vedlegg 
  

1. Protokoll - Utdanningsutvalget: Sak 3/16 Tiltaksplan for internasjonal rekruttering 

2. Oppsummering av dybdeintervjuer av internasjonale masterstudenter 
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3. Oppsummering av Survey Xact-spørreundersøkelse til internasjonale masterstudenter 

4. Oppsummering av geriljabrukertesting av studieprogramsidene 

5. Oppsummering av annonsering i sosiale medier 

6. SIUs Omdømmeundersøkelse 2016 UiB institusjonsrapport 
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Notat 

Til: Utdanningsutvalget 

Fra: Studieadministrativ avdeling 

Møte:  13. mars                                   

__________________________________________________________________________ 

 

Bakgrunn 

NOKUT har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utført en nasjonal spørreundersøkelse 

blant norske studenter om deres opplevelse av kvalitet i de studieprogrammene de går på. 

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2016. Nesten 1800 studenter ved UiB besvarte årets 

undersøkelse, noe som tilsvarer 43 % av utvalget.  

Studiebarometeret stiller studenter (flere) spørsmål angående seks hovedtema: 

 Digitalisering (ny) 

 Eksamen 

 Engasjement 

 Forventninger (ny) 

 Læringsutbytte 

 Medvirkning 

 Studie- og læringsmiljø 

 Relevans for arbeidslivet 

 Undervisning og veiledning 

 

På bakgrunn av saken bes utvalget drøfte følgende problemstilling: 
 
Hvordan bør UiB følge opp resultatene i undersøkelsen? 
 
 
 
Saken legges fram for Utdanningsutvalget til drøfting. 
 

Svarprosenten 

 
Figur 1 Svarprosent ved fakultets-, institusjons- og nasjonalnivå 
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Omtrent 64 000 studenter fikk tilbud om å delta nasjonalt. 4 181 studenter ved UiB fikk tilbud 

om å delta (7 % av alle tilbud). Svarprosenten ved UiB på institusjonsnivå er lik det nasjonale 

snittet på 43 %. Dette er en økning på 4 prosentpoeng siden 2015 da UiB-snittet var 39 %. 

Alle fakulteter utenom MOF økte sine svarprosenter siden 2015. HF og MOF har en 

svarprosent lavere enn UiB-snittet på 43 %. HF har en svarprosent som er hele 9 

prosentpoeng lavere.   

Hovedbildet 

Indeksene beregnes som gjennomsnitt av hovedtemaenes spørsmål, se tabell 1.  

Tabell 1 Hovedområde (indeks) og overordnet tilfredshet. Snittene på fakultetene og institusjonen.  

 
 

UiB ligger omtrent på de nasjonale snittene. Problemområder nasjonalt er problemområder 

lokalt hos oss. I indeksene om digitalisering, eksamen, relevans, og miljø har UiB en skår 

som er henholdsvis 0.10, 0.14, 0.16, og 0.12 lavere enn de tilhørende nasjonale snittene.       

 

Relevans har dog fortsatt relativ høy verdi (3,94), og UiB gjør det bedre enn nasjonalt i 

indeksen om engasjement og sammenheng.  

 

Medvirkning er indeksen med laveste skår, men samtidig viser tabell 2 positiv endring i 

medvirkningsindeksen siden 2015. I relevans-indeksen derimot er det en nedgang ved alle 

fakultet, og dermed også på institusjonsnivå.  

 

Ingen av endringene i de resterende indeksene på fakultetsnivå siden 2015 ga utslag på 
institusjonsnivået. På PS har det vært fremgang i alle indekser, med unntak av relevans, 
siden 2015. 

Tabell 2 Endringer i hovedindeksene siden 2015 på fakultets- og institusjonsnivå. 
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Medvirkningsindeksen består av tre enkeltspørsmål, og framgangen i indeksen skyldes en 
bedre skår på alle disse. 

 

 

Figur 2 Skår i spørsmålene i medvirkningsindeksen på institusjonsnivå ved UiB 2016. 

De to første spørsmålene økte snittet med 0.2 siden 2015, mens det siste spørsmål økte 
med 0.3. Skårene på de to førstnevnte spørsmålene er fortsatt lave, henholdsvis 3.0 og 3.1. 
Disse drar snittet ned. Figur 3 og Figur 4 viser svarandelene for disse spørsmålene på 
fakultetsnivå. Merk at spørsmålene har store «vet ikke»-andeler. 

 

Figur 3 Svarandeler på spørsmålet om studentenes «mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet» i 
medvirkningsindeksen. 

Andel studenter som har svart 4 (tilfreds) eller 5 (svært tilfreds) på spørsmålet om muligheten 
for påvirkning av «innhold og opplegg i studieprogrammet» er 33 % på institusjonsnivå, en 
oppgang på 7 prosentpoeng siden 2015.  

PS har den laveste andelen med 25 %, men dette er likevel forbedring på 10 prosentpoeng 
siden 2015. Største andelen er ved MOF med 39 %, også en økning på 10 prosentpoeng. JU 
(33 %) og SV (30 %) viser en økning på 12 og 7 prosentpoeng. 

Det var nedgang ved HF (30 %) og MN (36 %) på henholdsvis 5 og 3 prosentpoeng. 
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Figur 4 Svarandeler på spørsmålet om hvordan «kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp» i 
medvirkningsindeksen. 

Andel studenter som har svart 4 (tilfreds) eller 5 (svært tilfreds) på spørsmålet om hvordan 
kritikk og synspunkter blir fulgt opp, er 31 % på institusjonsnivå, en oppgang på 6 
prosentpoeng siden 2015. På dette spørsmålet har alle fakultet fremgang. De største 
fremgangene er ved MOF (44 %) og SV (30 %) med henholdsvis 14 og 11 prosentpoeng 
fremgang. Lavest andel tilfredshet er ved JU (26 %) og PS (23 %), og disse fakultetene gikk 
fram med 4 og 7 prosentpoeng fra 2015.  

Som nevnt tidligere, så har det vært en nedgang siden 2015 i relevansindeksen ved alle 
fakultet. Relevansindeksen består av fire spørsmål, hvor et har lav skår, se Figur 5. 

 

Figur 5 Skår i spørsmålene i relevansindeksen på institusjonsnivå ved UiB 2016. 

Spørsmålet om «godt samarbeid med arbeidslivet» har 3.3 som skår. Spørsmålet ble ikke 
stilt i 2015, og denne står for nedgangen i relevans. 

 

Figur 6 Svarandeler på spørsmålet om studieprogrammet har «godt samarbeid med arbeidslivet» i relevansindeksen. 
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Andel studenter som har svart 4 (tilfreds) eller 5 (svært tilfreds) er 41 % på institusjonsnivå. 
De høyeste andelene er ved MOF (69 %), JU (53 %) og MN (42 %). De laveste andelene 
finner man ved HF (24 %) og SV (25 %).  

Når det gjelder overordnet tilfredshet, det vil si spørsmålene om studentene er «alt i alt, 
fornøyd med studieprogrammet» de går på, og om studentene «går på det 
studieprogrammet» de helst vil gå på, så skårer UiB samlet på samme nivå som nasjonalt.  

På det førstnevnte spørsmålet («alt i alt») gjør JU det bedre enn det nasjonale 
gjennomsnittet. HF gjør det dårligst med et snitt på 3.87 mot 4.10 nasjonalt. Samtidig så 
viser Tabell 1 at studenter skårer høyere enn nasjonalt, på spørsmålet om studenter «går på 
det studieprogrammet» de helst vil gå på. PS skårer 0.4 høyere på spørsmålet om «alt i alt» i 
2016 sammenlignet med 2015. Samtidig skårer MN 0.3 lavere i 2016 på spørsmålet om 
studenter «går på det studieprogrammet» de helst vil gå på.   

Figur 7 og Figur 8 viser de forskjellige svarandelene på disse spørsmålene.   

 

Figur 7 Svarandeler på spørsmålet om studentene er «alt i alt, fornøyd med studieprogrammet» de går på. 

 

76 % av UiB-studentene er fornøyde med studieprogrammet (svaralternativ 4 og 5), mot 74% 

i 2015. På HF er det 65 % av studentene som svarer at de fornøyde, mens på Det juridiske 

fakultet er andelen oppe i 86 %. I 2015 var tilsvarende andel av fornøyde studenter 70 % på 

HF og 85% ved JU. 

De andre fakultetene har en andel som varierer mellom 72 og 76 %. Ved PS var studentene 

mer fornøyde med studieprogrammet i 2016 enn i 2015, da fakultetet hadde den laveste 

andelen på 57 %, mens andelen i 2016 var på 74 %; en økning på 17 prosentpoeng. Ved SV 

(72 %) var økninga på 3 prosentpoeng, mens det var en nedgang på to prosentpoeng ved 

MN (78 %).  
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Figur 8 Svarandeler på spørsmålet om studentene «går på det studieprogrammet» de helst vil gå på. 

83 % av UiB-studentene er enig (4) eller helt enig (5) i påstanden om at de går på det studiet 

de helst vil gå på.Studentene ved MOF og JU hadde de høyeste andelene med henholdsvis 

93 og 88 %, tett etterfulgt av HF med 85 %.  Dette er en fremgang på 3 prosentpoeng ved 

MOF, og en nedgang på 2 prosentpoeng ved JU og HF.  

Andelene ved MN, PS og SV er henholdsvis 80, 82 og 74 % mot henholdsvis 85, 80 og 72 % 

i 2015. På MN har andelen falt med 5 %. 

Digitale verktøy og internasjonalisering  

Digitale læringsverktøy er en ny indeks i Studiebarometeret. Spørsmålet om sammenhengen 

mellom digitalisering og studiekvalitet skaper debatt, hvor noen mener at digitalisering ikke 

øker studiekvaliteten, mens andre mener at digitalisering øker studiekvaliteten. Figur 9 viser 

hvordan studentene vurderer betydningen av digitale læringsverktøy.  

 

Figur 9 Skår i spørsmålene i digitaliseringsindeksen på institusjonsnivå ved UiB 2016. 

Gjennomsnittlig skåre for UiBs studenter på spørsmålet om digitale verktøy øker kvaliteten 

på utdanningen er 3.8, kun litt lavere enn skåren på spørsmål om viktigheten av digitale 

verktøy i studiehverdagen, letting av samarbeid, og økt frihet til å studere når og hvor en vil. 

På spørsmål angående digitale verktøys betydning for økt arbeidsinnsats, mer strukturert 

arbeid, og mer kreativitet er UiB-studentenes skåre noe lavere, mellom 3.1 og 3.3.  

https://khrono.no/debatt/studentene-tror-pa-kvalitet-med-digitalisering
https://khrono.no/debatt/studentene-tror-pa-kvalitet-med-digitalisering
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En av de viktigste satsningene for sektoren er internasjonalisering. I 2016 ble studentene stilt 

en rekke spørsmål om nettopp dette, se Figur 10. 

 

Figur 10 Skår i spørsmålene angående internasjonalisering på institusjonsnivå ved UiB 2016. 

Spørsmålene om studenters faglige aktiviteter med internasjonale studenter og 

studieprogrammets undervisningsspråk har lavest skår, mens spørsmålene om 

studieprogrammets pensumspråk og informasjon om utveksling i utlandet har høyest.   
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Notat 

Til: Universitetets Utdanningsutvalg 
Fra: Studieadministrativ avdeling 
Møte:  13. mars 2017      ephorte:2016/2876  
___________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn 
Meld. St. 16 (2016–2017) – Kultur for kvalitet i høyere utdanning ble lagt fram fredag 27. 
januar. Den skal behandles i Stortinget i løpet av våren. Med stortingsmeldingen, gir 
regjeringen universiteter og høyskoler flere verktøy og rammer for å heve kvaliteten på 
utdanningene de tilbyr. Å dyrke fram fremragende undervisere på lik linje med fremragende 
forskere, blir sett på som nøkkelen til å oppnå kvalitet i høyere utdanning.  
 
I forbindelse med kvalitetsarbeidet ble det sendt en bestilling til alle institusjonene innenfor 
høyere utdanning. Fem faktorer, som anses som en felles forståelse av kvalitet i høyere 
utdanning, ble identifisert i høringsbrevet: 

 Vi må ha høye ambisjoner på studentenes vegne. 

 Vi må tilby aktiviserende og varierte læringsformer. 

 Vi må skape en kvalitetskultur og en tydelig utdanningsledelse. 

 Vi må integrere studentene i det akademiske felleskapet. 

 Vi må sikre samspill med arbeidslivet. 
 

I bestillingen til utdanningsinstitusjonene ble det stilt en del spørsmål til hvordan vi kan styrke 
høyere utdanning og gi studentene et høyere læringsutbytte.  Frist for å sende innspill var 1. 
juli. 
 
Prosess  
UiBs innspill til Stortingsmeldingen har vært drøftet i universitetets utdanningsutvalg i møter 
11. mars og 11. april. I tillegg har det vært arrangert et diskusjonsmøte den 17. mars, der 
fakultetene med flere var invitert. Stortingsmeldingen var også ett av temaene i møter som 
U5-universitetene hadde i Bergen 18. mars og på Gardermoen 26. mai. Fakultetene og 
Studentparlamentet har kommet med skriftlige innspill. Etter behandling av saken i 
universitetsstyret 2. juni, ferdigstilte en arbeidsgruppe, oppnevnt av styret, dokumentet. I 
denne perioden var dokumentet også innom Utdanningsutvalget for en ny diskusjonsrunde 
der arbeidsgruppen fikk innspill. UiB sendte et fyldig høringsinnspill 1. juli 2016. (ephorte: 
2016/2876). 

 
I uttalelsen fra UiB ble det systematiske arbeidet med å utvikle kvaliteten i våre 
forskningsbaserte utdanninger gjennom mange år understreket, noe som gjenspeiles i 
strategien 2016-2022 «Hav, Liv, Samfunn».   
 
Hovedbudskap fra UiB: 

 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. 
 
I tillegg har KHIB kommet med innspill til stortingsmeldingen. Det blir en grundig behandling 
av stortingsmeldingen i styremøte 27. april. 
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Forankring av kvalitetsarbeidet 
Universitetsstyret har det overordnete ansvaret for utdanningskvaliteten ved UiB. Dette 
ansvaret kommer tydelig til uttrykk i Meld. 16 (2016-207). Arbeidet med å utvikle kvaliteten i 
våre forskningsbaserte utdanninger gjenspeiles i UiB’s strategi «Hav, Liv, Samfunn».   
Strategien 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. Strategien følges opp gjennom handlingsplaner og strategier 
der arbeidet konkretiseres.  
 
Sentrale momenter i Stortingsmeldingen  
Del I av Stortingsmeldingen tar opp behovet for å skape en kvalitetskultur på universitetene 
og høyskolene. Syv mål blir trukket fram som viktige for kvalitet i høyere utdanning. Del II av 
stortingsmeldingen går nærmere inn på de områdene som regjeringen mener er vesentlige 
for å heve kvaliteten i høyere utdanning. I denne delen kommer regjeringens forventninger til 
universitetenes og høyskolenes arbeid for å løfte kvaliteten i høyere utdanning og tiltakene 
den vil iverksette for å bidra til å realisere disse til uttrykk. Nedenfor følger de viktigste 
forventningene og meldingens skisserte tiltak innenfor hvert av områdene. 
 
Kvalitetsløft i høyere utdanning 
Mål for stortingsmeldingen:  

 Studenter skal møte krevende og engasjerende studier 

 Studenter skal møte som ansvarlige deltakere i e egen læring, og inkluderes i det 
akademiske fellesskapet.  

 Studieprogrammene skal være helhetlige med gode læringsutbytter 

 Aktiviserende lærings- og vurderingsformer, der digitale muligheter utnyttes 

 Studieprogram skal utvikles i samarbeid med arbeidslivet 

 Studentene skal møte undervisere med god faglig og utdanningsfaglig kompetanse 

 Verdsetting av utdanning og god undervisning 
 
En god studietid 
Et godt og inkluderende læringsmiljø, gode levekår og trivsel blir fremhevet som viktige for at 
studentene skal lykkes med studiene. Gjennom tilrettelegging for at studentene kan ta 
informerte utdanningsvalg blir motiverte og kvalifiserte studenter rekruttert. Videre blir det 
understreket at universiteter og høyskoler må formidle forventninger og krav for å oppnå 
gode overganger i utdanningsløpet.  
 
Tiltak:   

 gi institusjonene muligheten til å fastsette spesielle opptakskrav for enkeltutdanninger  

 følge opp og sikre at alle institusjoner utvikler langsiktige og strategiske planer for et 
fremtidsrettet campus.  

 
 
Utdanning som gir god læring 
Viktigheten av helhetlige og sammenhengende studieprogram understrekes, og at 
integrering av praksis, internasjonalisering og samarbeid med arbeidslivet og samfunnslivet 
må tilpasses det enkelte studieprogram. Regjeringen forventer en satsing på 
internasjonalisering, både med tanke på inn- og utvekslende studenter. En solid 
kunnskapsbase som skal utvikles i samarbeid med studenter og arbeidslivet  
 
Tiltak: 
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 En god sammenheng mellom læringsutbytte og undervisnings- og vurderingsformer, 
hvor man blant annet skal satse på dybdelæring og transformativ læring.  

 Sensorveiledning ved alle eksamener for å gi bedre læringsutbytte og redusere 
ulikheter i sensur. 

 Utvikle egne tilbud til talentfulle studenter, for eksempel å utvikle talentprogrammer 
og opprette forskerlinjer for flere fag.  

 
 
Verdsetting av utdanningsfaglig kompetanse 
God utdanning skal gi anerkjennelse og styrke karrieren for de faglig ansatte. Systemer som 
bidrar til at gode undervisere blir verdsatt må utvikles.  Kvalitetskulturen og det faglige 
fellesskapet om utdanning må styrkes.  
 
Tiltak:  

 Krav til pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring ved ansettelse i alle faglige 
stillinger.  

 Å sette strengere krav til undervisningskompetanse gjennom karriereløpet.  

 Vurdere å innføre en ny stillingskategori, praksisprofessor, blant annet for å lettere 
kunne rekruttere undervisere med erfaring fra arbeidslivet 

 At alle institusjoner skal ha etablert meritteringssystemer for undervisning innen to år.  
 

 
Utdanningskvalitet krever fagfelleskap og ledelse 
Å utvikle gode utdanninger er et ansvar for fagfellesskapet og ledelsen. Det krever godt 
samarbeid i fagmiljøene og evne og vilje til å prioritere utdanningskvalitet på alle nivåer.  
 
Tiltak: 

 stimulere til økt bruk av fagfellevurdering på tvers av institusjoner 

 utvikle en nasjonal konkurransearena for utdanningskvalitet for å stimulere til 
kunnskap 

 
Styring for utdanningskvalitet 
Reformene de siste tiårene har bidratt til større selvstendighet for universitetene og 
høyskolene, og regjeringen ønsker at denne utviklingen skal fortsette. Universitetene og 
høyskolene må dekke samfunnets behov for kompetanse både i et kortsiktig og i et langsiktig 
perspektiv. Autonomi innebærer et stort institusjonelt ansvar for kvalitet i utdanningen. 
Institusjonenes arbeid med kvalitet må involvere de faglig ansatte og studentene. 
Institusjonenes faglige autonomi fjerner ikke det politiske ansvaret for styring av 
universitetene og høyskolene.  
 
Tiltak: 

 bruke utviklingsavtaler for å bidra til bedre arbeidsdeling i universitets- og 
høyskolesektoren, og for å understøtte nødvendige strategiske tiltak ved den enkelte 
institusjon 

 redusere bruken av rammeplaner og i større grad overlate utviklingen av 
læringsutbyttet til et samarbeid mellom utdanningene og arbeidslivet 

 utvikle en portal for høyere utdanning med indikatorer på studieprogramnivå med 
data fra flere ulike kilder 
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Stortingsmeldingens ambisjoner om universitetenes arbeid med kvalitet i utdanningen, 
samsvarer godt med UiB Strategi 2016-2022. Vi registrerer at UiBs innspill basert på egen 
virksomhet, erfaringer og kunnskap om utdanningskvalitet har satt tydelige spor i meldingen, 
noe som tyder på at vi arbeider systematisk i vårt kvalitetsarbeid.  
 
Videre oppfølging  
På bakgrunn av stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning, endringer i UH-loven, 
kvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften har Universitetsstyret bedt om at det utarbeides 
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 arbeidet til arbeidsgruppen som er satt ned. 
Saken ble behandlet i Utdanningsutvalget 1. februar (sak 5/17), og i universitetsstyret 23. 
februar (sak 24/17). Arbeidsgruppen skal levere sin rapport 12. mai. 
 
Kort løypemelding om arbeidsgruppens arbeid: 
 
Første møte var 22.02. Møtet ble brukt til:  

1.     Sette rammene for arbeidet ved å se på viktige punkt fra UiBs strategi, 
Stortingsmeldingen, aktuelle forskrifter og beslektede handlingsplaner som allerede 
finnes. 

2.     Gruppen var samstemt om at de ønsker å legge et bredt kvalitetsbegrep til grunn for 
arbeidet. 

3.     Diskutere hovedtema for hva gruppen ønsker å sette som innsatsområder med 
underpunkt. 

 
Samspill og fellesskap ble nøkkelord for handlingsplanen, og forslag til tittel var Vi LÆRER! 
(som svar til strategiens VI UTDANNER). 
 
Gruppen planlegger å ha totalt 3 møter, med utveksling av tekst og tanker på e-post mellom 
møtene. 
 
På bakgrunn av saken bes utvalget drøfte følgende problemstilling: 
 
Er det andre tiltak enn utarbeiding av handlingsplan for kvalitet i utdanningene som bør 
vurderes? 

 
 

Saken legges fram for Utdanningsutvalget til drøfting. 
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Notat 

Til: Universitetets utdanningsutvalg 

Fra: Studieadministrativ avdeling  

Møte: 1. februar 2017                Ephorte:2017/1376  

 

 

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 HMS-

avvikssystemet. 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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Notat 

Til: Universitetets Utdanningsutvalg 
Fra: Studieadministrativ avdeling 
Møte: 13. mars 2017      ephorte:2017/3271  
___________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn 
Med utgangspunkt i oppslag i StudVest har det oppstått uklarheter om hvorvidt ulike 

obligatoriske og ikke-obligatoriske ekskursjoner, feltkurs o.l. som inngår i emner ved UiB er i 

samsvar med gratisprinsippet i Universitets- og høgskoleloven. I saken her gjør vi greie for 

regelverket og for hvilke emner som tilbyr slike elementer, samt for den videre oppfølgingen 

internt og overfor Kunnskapsdepartementet. 

Gratisprinsippet 

Dette er fastslått i lovens § 7-1 som lyder: 

§ 7-1.Egenbetaling 

(1) Statlige universiteter og høyskoler kan ikke kreve egenbetaling fra studenter for ordinære  
utdanninger som fører frem til en grad eller yrkesutdanning. Departementet kan i særskilte  
tilfeller, etter søknad, godkjenne unntak fra denne bestemmelse. 

(2) Private universiteter og høyskoler skal la statlige driftstilskudd og egenbetaling fra  
studentene komme studentene til gode. Institusjoner som mottar statstilskudd, kan ikke gi  
økonomisk utbytte eller på annen måte overføre overskudd til eier eller dens nærstående. 

(3) Departementet kan fastsette forskrift om universiteter og høyskolers adgang til å ta  
egenbetaling fra studenter og om adgangen til å kreve inn andre utgifter knyttet til studiene. 

 

Det er (1) og (3) som er relevante for UiB. Reglene er utdypet i egenbetalingsforskriften, der 

de sentrale bestemmelsene for statlige institusjoner er §§ 3-1 og 3-3 (de mest relevante 

reglene uthevet i rødt): 

§ 3-1.Hovedregel 

(1) Statlige institusjoner kan ikke kreve egenbetaling fra studenter for studieprogrammer 
 som fører frem til en grad eller yrkesutdanning. 

(2) Statlige institusjoner kan ikke kreve egenbetaling hvis institusjonen over tid ikke  
tilfredsstiller den aktiviteten som er lagt til grunn for bevilgningen over statsbudsjettet.  
Studieprogrammer, fag/emner eller kurs med egenbetaling skal ikke gå på bekostning  
av institusjonens statlig finansierte utdannings- og forskningsvirksomhet. 

(3) Statlige institusjoner skal ikke ha økonomisk fortjeneste på samarbeid med andre  
virksomheter om egenbetalingsfinansierte studieprogrammer eller fag/emner som de 
etter denne forskrift ikke kan tilby selv. 

(4) Departementet kan i særskilte tilfeller, etter søknad, godkjenne unntak fra bestemmelsen 
 i første, andre og tredje ledd. 

§ 3-3.Andre utgifter knyttet til studiene 

(1) For studieprogrammer eller fag/emner der institusjonene ikke kan kreve egenbetaling etter 
 forskriftens § 3-1 og § 3-2, kan institusjonen heller ikke kreve betaling av studenter  

https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2005-12-15-1506/%C2%A73-1
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2005-12-15-1506/%C2%A73-2
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utover reelle kostnader knyttet til læremidler. Eventuelt vederlag for vernet materiale  
etter opphavrettslovgivningen kan inngå i betalingsgrunnlaget. Institusjonene kan ikke  
ta betaling for studieinformasjon. 

(2) Institusjonen kan fastsette betaling for grupper av studenter. Betalingen for grupper av 
 studenter må ikke overstige de reelle kostnadene. 

(3) Institusjonen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin. 

Det man etter loven og forskriften kan kreve egenbetaling for, er altså reelle kostnader 

knyttet til læremidler. I tillegg kan utgiftene til egen bærbar datamaskin legges på studentene 

selv. Forskriften regulerer ikke spesifikt andre utgifter.  

 

Departementets brev fra 1999 og dialogen med UiO i 2013 

I 1999 uttalte departementet at institusjonene bør  

søke å unngå at studenter pålegges obligatoriske kurs som medfører egendekning av kostnader 

utover mindre beløp. Departementet anbefaler at slike kurs i utgangspunktet er frivillige. Det bør 

tilbys alternative kurs til studenter som av økonomiske, sosiale eller andre grunner ikke kan delta på 

kurs som er en obligatorisk del av undervisningen. 

Ved Universitetet i Oslo har en tilsvarende problemstilling vært reist tidligere. UiO valgte å 

kontakte Kunnskapsdepartementet for å søke en nærmere avklaring (vedlegg 2). UiO har, 

med henvisning til det nevnte brevet fra 1999, lagt til grunn at moderate utgifter til reise, kost 

og losji kan innkreves. Det naturlige vil være å sammenligne disse kostnadene med de 

kostnadene studenter normalt har. Videre uttaler UiO at det styrende for om slike aktiviteter 

skal være obligatoriske eller valgfrie, og om det skal organiseres alternative aktiviteter for de 

som ikke ønsker å pådra seg kostnadene, må være faglige vurderinger. 

I departementets svar (vedlegg 3) understrekes at det ikke anledning til å ta betaling for 

«utgifter til undervisning». Studentene må imidlertid selv dekke «utgifter til bolig og reise til 

det faste studiestedet.» I utgangspunktet må studentene også dekke utgifter til «reise og losji 

ved studiestedet, også når det er lagt utenfor campus.» For «studieturer» uttaler 

departementet «at det ikke kan kreves egenbetaling når studieturen er obligatorisk.» Det 

heter at departementet «planlegger å se nærmere på nevnte problemstillinger», og at man vil 

komme tilbake med informasjon. Det har så langt ikke skjedd. 

 

Dagens praksis ved UiB 

Vedlagte kartlegging viser at det er ulik praksis ved fakultetene, men at det i noen tilfeller 

knyttes betaling til utgifter til reise, opphold og kost ved feltkurs, ekskursjoner og praksis, 

samt til ikke-obligatoriske studieturer. 

 

Som rektor og viserektor har uttalt til StudVest, ligger gratisprinsippet til grunn for 

utdanningsvirksomheten ved UiB. Det er likevel slik at praksis, studieturer, ekskursjoner, tokt 
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o.a. er viktige elementer i mange programmer og emner, og at disse medfører kostnader i 

form av egenandeler.  

Dette gir likevel ikke svar på om og i hvilken utstrekning det er nødvendig å kreve 

egenbetaling fra studentene. Egenbetaling bidrar til delfinansiering av tiltakene i form av 

delbetaling av en eller flere av følgende komponenter: kost, losji og reise. Det som i alle 

tilfeller må være klart, er at UiB plikter å gi utfyllende og lettfattelig informasjon om slike 

kostnader i god tid. 

I uke 9 har vi sendt brev til fakultetene, der vi ber dem gå gjennom dagens praksis med 

egenbetaling for studieturer og andre obligatoriske aktiviteter som ikke er på campus. Videre 

er de bedt om å gå gjennom den informasjonen som gis til studentene. Vi har også rettet en 

henvendelse til departementet, der vi anmoder om ytterligere avklaring av de retningslinjene 

som er angitt i de nevnte brevene fra 1999 og 2013. 

 

Saken legges fram for Utdanningsutvalget til orientering. 

 

28.02.17 PEH 
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Vedlegg 1 
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Vedlegg 3: Brev fra Kunnskapsdepartementet til UiO 
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