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Notat
Til:
Universitetets utdanningsutvalg
Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 11. mars 2016

Ephorte:16/2876

Bakgrunn
NIFU har startet opp prosjektet Quality of Noregian higher education. Prosjektet er forskning
basert på evaluering med fokus på faktorer og mekanismer som påvirker kvaliteten i høyere
utdanning i Norge. Agnete Vabø kommer til møtet for å orientere om prosjektet. For nærmere
informasjon om prosjektet, se: http://www.qnhe.no/
Orienteringen er ment som en første tematisering av innspill til Stortingsmeldingen om
«Kvalitet i norsk høyere utdanning» som skal legges fram for Stortinget våren 2017.
Fakultetene har tidligere fått innkalling til dette møtet som skal holdes 17. mars. Formålet
med det møtet er å drøfte innspill til Stortingsmeldingen.
«Om kvalitet i høyere utdanning», skriver Departementet på sine nettsider at meldingen har
som ambisjon å stimulere til utvikling av en sterkere kvalitetskultur i norsk høyere utdanning.
Det står videre: Strukturmeldingen pekte på flere utfordringer ved norske universiteter og
høyskoler, blant annet svak gjennomføring, lave faglige ambisjoner og stor variasjon i
studiekvaliteten. Struktur er en nødvendig forutsetning for kvalitet, men nå er det behov for å
se nærmere på andre virkemidler for å heve utdanningskvaliteten i studieløpet. Vi må skape
høyere læringstrykk og bedre læringsutbytte for studentene. Meldingen har som ambisjon å
stimulere til utvikling av en sterkere kvalitetskultur i norsk høyere utdanning. Det krever bl.a.
en utadrettet meldingsprosess med stort rom for dialog og innspill.
Departementet ønsker en tett dialog med sektoren og legger opp til en inkluderende prosess
fremover.
For mer informasjon, se:
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/innsikt/kvalitet-i-hoyereutdanning/stortingsmelding-om-kvalitet-i-hoyere-utdanning/id2462030/
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Notat
Til:
Universitetets utdanningsutvalg
Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 11. mars 2016
ephorte:16/
___________________________________________________________________
Hensikten med denne saken er å fortsette det pågående arbeidet med å videreutvikle
kvaliteten i nye og eksisterende studier ved UiB. En del av dette arbeidet er en oppfølging av
et pilotarbeid knyttet til oppretting av nye studier høsten 2015. I oppfølgingen er det gjort
noen justeringer i søknadsmalen for oppretting av studietilbud og en god del endringer i
veiledningene til denne malen. Søknadsmalen og veiledningen til syklus 1 er vedlagt her.
Veiledningen til syklus 2 blir revidert i tråd med de endringene som UU slutter seg til for
syklus 1.
I saken foreslås det videre å etablere et apparat for dialog med og støtte til fakulteter og
fagmiljøer underveis i deres arbeid med søknadene.
Den reviderte søknadsmalen og de reviderte veiledningene er retningsgivende også for krav
til og revisjon av eksisterende studietilbud ved UiB.
Saksnotatet inneholder to tidsplaner med milepæler og frister, den ene er plan for oppretting
av nye studier og den andre er plan for revisjon av eksisterende studier.
Bakgrunn
Arbeidet med å få til god kvalitet i nye og eksisterende studietilbud har vært tatt opp i
Utdanningsutvalget ved flere anledninger, blant annet i sakene 15/15, 40/15 og 11/16, samt
ved flere andre anledninger, som på UU-seminar 11.-12.06.15, UUs temamøte 25.08.15 og
UiBs studiekvalitetsseminar 09.12.15.
I UU-sak 11/16 ble det gjort rede for erfaringene fra pilotarbeidet høsten 2015. Da ble et
NOKUT-basert og UiB-tilpasset søknadsskjema med veiledninger for første gang tatt i bruk i
arbeidet med å dokumentere innhold og form i nye studietilbud.
For oversiktens skyld omtales Oppretting av nye studier og Revisjon av eksisterende studier
hver for seg nedenfor.
Oppretting av nye studier
Søknadsmal med veiledninger
Den vedlagte, reviderte søknadsmalen med veiledninger danner utgangspunkt for
fakultetenes og deres fagmiljøers arbeid med å beskrive nye studier som de ønsker vedtatt
opprettet av Universitetsstyret høsten 2016.
Vurderinger knyttet til fagmiljø
På bakgrunn av erfaringene høsten 2015 er det gjort størst endringer når det gjelder
vurderinger og dokumentasjon av fagmiljø. Alle vedlegg er fjernet. Det skal fremdeles gjøres
rede for at studiet har fått allokert tilstrekkelige undervisningsressurser til for eksempel å tåle
både sykefravær og økning i antall studenter i emner som gjenbrukes. Det nye studiet må
også ses i sammenheng med den totale undervisnings- og veiledningskapasiteten for
instituttet eller fakultetet. Vi har laget et forslag til hvordan dette kan sannsynliggjøres på en
annen (og mindre detaljert) måte enn det NOKUT-malen la opp til. Etter drøftinger i et eget
møte med viserektor for utdanning, to studiesjefer, to visedekaner og representanter fra SA,
har vi innført et ledd der instituttledelsen må gi en samlet vurdering av
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undervisningskapasiteten for det nye studiet, og se den i sammenheng med den samlede
porteføljen som det aktuelle fagmiljøet forvalter (se Tabell 3 i søknadsmalen).
Komité for veiledning, vurdering og støtte
Det foreslås at UU oppnevner en komité, som skal bistå i arbeidet med å utvikle nye studier.
Det blir lagt fram forslag om sammensetning av komiteen i UU-møtet. Komiteen vil bestå av
representanter fra fakulteter, ledelse, Uniped og Studieadministrativ avdeling.
Fakultetene kan vurdere om de i tillegg til det sentrale støtteapparatet vil opprette lokale,
sakkyndige komitéer som kan bidra med veiledning i opprettings- og revisjonsprosessene.

Tidsplan for prosessen fram mot oppretting av nye studier i 2016
Datoer i 2016 Aktivitet
Deltakere
Merknader + møter
10. (= 11.) april

Frist for fakultetene for å
melde inn nye studietilbud i
Utdanningsmeldingen.

18. april

Møte med aktuelle
Representanter for:
fakulteter og fagpersonene
for gjennomgang av maler og  fagmiljø og
fakulteter som
veiledning
har meldt inn
nye
studietilbud
 SA
UU-sak om utdanningsUU-møte 18. mai
melding, oversikt over
innmeldte studietilbud

18. mai

Fakultetene legger ved den
dokumentasjon som da
foreligger om studietilbudene.

16. juni

Oppklaringsmøte med SA om
søknader, krav og prosess

Fagmiljø og
fakulteter som har
meldt inn nye
tilbud

1. sept.

Innlevering til SA av
førsteutkast til
opprettingssøknadene

Fagmiljø og
fakultet

8. sept.

Komitémøte

Formell komité

Uke 37

Gjennomgangsmøter/

(12.-16.09.16)

dialogmøter med komitéen

Aktuelle fagmiljøer
og fakulteter

SA oversender til komitéen

12.09.: MOF og PSY
13.09.: HF
14.09.: MN
16.09.: SV og JUS
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3. oktober

Frist for innlevering av
endelig søknad til SA om
oppretting av nye studier

12. oktober




Uke 42
17.-21.10.15
9. november

Fakultetene

UU-møte 12. oktober

Komitéen orienterer UU
om søknadsprosessen
UU-sak fra SA.
Drøfting i UU av
eventuelle problemfelt
og prinsipielle spørsmål.

Eventuelle avklaringsmøter
om søknadene

SA og aktuelle
fakulteter/fagmiljø

Søknadene behandles i UU





Utsending av sakspapirer
2. november 2016
UU-saken = styresaken
U-styremøte 01.12.
(Innleveringsfrist 10.11.)

Revisjon av eksisterende studier
Følgende innspill er referert i protokollen for UU-sak 40/15:
«I saksnotatet blir 1. november 2016 blir foreslått som frist for gjennomgang av de
eksisterende studieprogrammene. Dette er for kort tid til at det er mulig å ha en god prosess i
fagmiljøene. (…) «En alternativ fremdrift kan være at 1/3 av studieprogrammene blir revidert
1. november 2016, og at det gis senere frister for de to gjenstående tredelene.»
Siden antall studieprogrammer varierer så mye mellom fakultetene, kan det i oppfølgingen av
UU-innspillene være hensiktsmessig å operere med differensierte løp og frister, slik at
fakultetene med profesjonsstudier reviderer alle sine program innen 1. november, mens de
med flest program bare reviderer en tredel. Planen kan da se slik ut:







Det juridiske, det medisinsk-odontologiske og det psykologiske fakultet reviderer alle
sine studieprogram innen 1. november 2016
Det samfunnsvitenskapelige fakultet reviderer halvparten av sine studieprogram
innen 1. november 2016
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet reviderer en tredel av sine studieprogram
innen 1. november 2016
Det humanistiske fakultet er i gang med gjennomgang av hele sin portefølje. Frist for
nye studieplaner må derfor synkroniseres med denne prosessen
Det gis lengre tid til revisjonen av de resterende programmene ved SV og MN, men
de forventes omtalt i Utdanningsmeldingen 2017. Det samme gjelder for hele HFs
portefølje.
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Programmene ved SV, HF og MN som skal revideres først, foreslås plukket ut etter følgende
kriterier:
1. De tre programmene per fakultet som kom best ut og de tre programmene per
fakultet som kom dårligst ut i Studiebarometeret 2015.
2. De studieprogrammene der læringsutbyttebeskrivelsene ble sendt inn til NOKUT i
2015 og vurdert av sakkyndige komitéer.
3. Innenfor rammene som er skissert ovenfor lager fakultetene sine egne
framdriftsplaner for revisjonsprosessen.

Mål, utgangspunkt og kriterier for oppretting og revisjon av studier
I prinsippet gjelder de samme kravene for oppretting og revisjon av studieprogrammer, men i
den forestående revisjonsprosessen forventer vi ikke rapportering på fagmiljø. Vi ber bare
om ny studieplan med tilknyttede emnebeskrivelser og begrunnelser for valg av
undervisnings- og vurderingsformer, slik dette er beskrevet i søknadsmalen.
Det overordnede målet er at kvaliteten i studieprogrammene skal være høy.
Utgangspunktet for arbeidet er:







NOKUTs forskrifter
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)
UiBs studieforskrift
Malen for søknad om oppretting av studier og veiledningene til den
UiBs Mal for studieprogram
UiBs Mal for emnebeskrivelse

Det er nylig kommet ut to bøker som begge er svært relevante for arbeidet med oppretting og
revisjon av studier:



Trine S. Prøitz: Læringsutbytte, Universitetsforlaget, 2016
Arild Raaheim: Eksamensrevolusjonen. Råd og tips om eksamen og alternative
vurderingsformer, Gyldendal Akademisk, 2016

Fakultetene bes særlig om å arbeide ut fra følgende kriterier:
1. Studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelser skal være i samsvar med NKRs
deskriptorer for kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse på det aktuelle nivået
(Bachelor eller Master).
2. Valget av arbeids- og undervisningsformer og av eksamens- og vurderingsformer skal
være styrt av læringsutbyttet som skal oppnås og bidra til at studentene oppnår
læringsutbyttet. Det skal være sammenheng mellom dem, samtidig som det er et mål
å få til større variasjon.
3. Undervisnings- og vurderingsformene skal beskrives og begrunnes.

UU bes om å gjøre følgende vedtak:
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1. UU oppnevner følgende personer til en komité for veiledning, vurdering og støtte til
fakultetene i deres arbeid med å opprette nye (og revidere eksisterende) studier og
studieprogram: (Forslag om sammensetning blir lagt fram i møtet).

Fakultetene forplikter seg på de to foreslåtte milepælsplanene for henholdsvis oppretting av
nye studier og revisjon av eksisterende studier
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Notat
Til:
Universitetets utdanningsutvalg
Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 11. mars 2016
ephorte: 15/12162
___________________________________________________________________
Hensikten med denne saken er å følge opp UiBs Strategi 2016-2022 i form av mer konkretiserte
satsingsområder og tiltak, samtidig som sammenhengen mellom dem og helheten ikke tapes av syne.
Bakgrunn
UiBs Strategi 2016-2022 ble vedtatt i Universitetsstyret 29.10. 2015
Plan for oppfølging av strategien ble behandlet i Universitetsstyret 10.02. 2011, styresak 5/16.
I styresaken vises det til at Fakultetenes, Universitetsmuseet og Universitetsbibliotekets egne
strategidokumenter står sentralt i realiseringen av Strategi 2016 - 2022. De vil danne grunnlag for
fakultetenes handlingsplaner, årsplaner, budsjetter og øvrige styringsdokumenter. Videre informeres
det om at arbeidet med strategiplaner ved noen fakulteter har foregått parallelt med utviklingen av
Strategi 2016 – 2022. En oversikt over planens mål og tilrettelegging knyttet til utdanning er vedlagt
saken (vedlegg 1).





Det humanistiske fakultet vedtok sin strategi for perioden 2016 - 2022 i møte 24. november
2015.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vedtok sin strategi
«Dypere innsikt – felles innsats – sterkere innflytelse» for perioden 2016 - 2022 i møte 10.
desember 2015.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet vedtok sin strategi «Kunnskap som former samfunnet»
for perioden 2016 - 2022 i møte 15.desember 2015.
Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtok 9.april 2014 en videreføring av strategiplanen
"Ny kunnskap for bedre helse" for 2015-2016. Fakultetsledelsen vurderer nå en videreføring
av denne, da den samsvarer godt med UiBs overordnede strategi.

Kopier av disse fakultetenes strategiplaner for utdanning er vedlagt saken (vedlegg 2).
Ved Det psykologiske fakultet, Det juridiske fakultet, Universitetsmuséet og Universitetsbiblioteket
pågår arbeidet med ny strategi.
UiBs strategiske mål for Utdanning (fra strategiplanens del 2) ser slik ut:
UiB skal utdanne Norges mest attraktive kandidater.
Innen 2022 skal 85 prosent av kandidatene ha relevant jobb to år etter fullført utdanning. (s.18)
Oppfyllelsen av de to delene av dette målet henger sammen. I hvilken grad målet om relevant jobb
blir oppfylt, påvirkes imidlertid av en rekke forhold i samfunnet som UiB i liten grad kan påvirke. Men
UiB kan, gjennom vedlikehold, styrking og nyutvikling på en rekke felt, utdanne stadig mer attraktive
kandidater, noe som nedenfor konkretiseres med delmål og hovedaktiviteter knyttet til fire
prioriterte innsatsområder. Innsatsområdene, delmålene og hovedaktivitetene er hentet fra både
UiBs og fakultetenes strategiske planer:
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A INNSATSOMRÅDE:
Delmål

Å skape læringsarenaer og arbeidsformer som fremmer god faglig integrasjon og som stimulerer studentene til innsats
Hovedaktiviteter
Ansvarlig

Delmål 1
Fremme god faglig og
pedagogisk bruk av
Canvas/Mitt UiB som digital
læringsarena og utnytte
mulighetene for å legge til rette
for studentaktiviteter som
fremmer studentenes læring

Delmål 2
Styrke tilbudet av digitalt
støttede læringsformer og
digitale læremiddel

o
o
o

o

o
o

Delmål 3
Sikre god kvalitet på nye
studietilbud

o

o

Delmål 4
Videreutvikle kvaliteten i
eksisterende studietilbud

Delmål 5
Bedre fagmiljøenes oppfølging
av og tilbakemelding til
studenter

Delmål 6
Øke studentenes muligheter
for å påvirke studier og
undervisning

o

o
o

o
o

Opplæring/kurs knyttet direkte til Canvas
Kurs og frokostmøter om tilrettelegging for
studentaktive læringsformer
Kurs og frokostmøter om å knytte og
vurderingsformer opp mot
læringsutbyttebeskrivelsene

o
o
o
o
o

Studieadministrativ avdeling
Program for universitetspedagogikk
Læringslaben
Fakultetene
Instituttene

Informere fagmiljøene om mulighetene som
finnes, også for pedagogisk veiledning og teknisk
assistanse
Prioritere utvikling av et brukerstøttesystem
Prioritere utviklingsarbeid i fagmiljøene

o
o
o
o
o
o

Læringslaben, DigUiB
Program for universitetspedagogikk
Studieadministrativ avdeling
Fakultetene
Instituttene
IT

Etablere støtte- og veiledningsordninger for
fagmiljøer/fakulteter i arbeidet med å utvikle nye
studier
Utvikle gode søknadsskjema og veiledninger for
søknad om oppretting av nye studier

o

Studieadministrativ avdeling v/ Seksjon
for studiekvalitet
Program for universitetspedagogikk
Læringslaben
Fakultetene
Instituttene

Veiledning og støtte til fagmiljøer/fakulteter i
arbeidet med å revidere eksisterende studier med
vekt på sammenhengen mellom læringsutbytte og
undervisnings -og vurderingsformer

o

o
o
o
o

o
o
o
o

Studieadministrativ avdeling, v/ Seksjon
for studiekvalitet
Program for universitetspedagogikk
Læringslaben
Fakultetene
Instituttene

Sette særlig fokus på tilbakemelding til studenter i
vår veiledning og opplæring
Bruke og synliggjøre oppfølging av
studentevalueringer

o
o
o

Program for universitetspedagogikk
Fakultetene
Instituttene

Sette temaet på agendaen i møter, seminarer,
utvalg og styrer
Samarbeide med studentenes representanter i
UiBs utvalg og styrer og i studentenes egne
organer

o
o
o
o
o
o

Undervisere
Emneansvarlige
Programstyreledere
Undervisningsledere
Instituttstyrere
Fakultetene
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Delmål 7
Prioritere innsatsområdet i
arbeidet med
utdanningsledelse

Delmål 8
Styrke praksisdelen i
undervisningen

Delmål 9
Flere tverrfaglige og
tverrfakultære studietilbud

o

Fortsette satsingen på lederutvikling med fokus på
hva som gir god utdanning og god læring for
studentene

o
o
o
o
o

HR-avdelingen
Fakultetene
Instituttledelsene
Programstyrelederne
Utdanningsutvalget

o

(Se delmål 1, innsatsområde E)

o

(Se delmål 1, innsatsområde E)

o

o

Arbeide for å fjerne administrative, organisatoriske
og økonomiske hinder for tverrfaglige og
tverrfakultære studietilbud
Analysere drivere og hindringer for å realisere
dette målet
Initiere tiltak i tråd med resultatet av analysen

o
o
o
o
o
o

Programstyrelederne
Instituttledelsene
Fakultetene
Utdanningsutvalget
Økonomiavdelingen
HR-avdelingen

o
o

Basere undervisningen på læringsforskning
Jf. innsatsområde B.

o

Jf. innsatsområde B.

o

Delmål 10
Utvikle pedagogisk kompetanse
med særlig vekt på
studentaktive undervisningsog arbeidsformer

B. INNSATSOMRÅDE:

Delmål

Underviserne skal kontinuerlig være opptatt av å utvikle egen undervisningskompetanse og ta i bruk hensiktsmessige nye
undervisnings- og vurderingsformer
Hovedaktiviteter
Ansvarlig

Delmål 1
Minst 50 prosent av våre
undervisere skal innen 2022 ha
deltatt på etterutdanning i
universitetspedagogikk

Delmål 2
Styrke tilbudet av
universitetspedagogiske kurs
og andre tilbud

Delmål 3
Etablere meritterings/insentivordninger for
undervisning

o
o
o

o
o
o

o

Øke tilbudet av universitetspedagogiske
etterutdanningskurs (jf delmål 2)
Informere om og motivere til å delta i
etterutdanningen
Arbeide for at instituttene kalkulerer
kursdeltakelse inn i de 46% av en vitenskapelig
stilling som skal gå til undervisning

o
o
o
o
o
o
o
o

Program for universitetspedagogikk
Fakultetene,
Instituttlederne,
Undervisningslederne
Programstyrelederne
Underviserne
Utdanningsutvalget
HR-avdelingen

Utvikle flere nye kurs med utgangspunkt i behov
blant underviserne
Kurs med fagdidaktisk innretning
Kurs med fokus på undervisningsplanlegging

o
o

Program for utdanningspedagogikk
Instituttenes fagdidaktikere

o
o
o
o
o
o

Studieadministrativ avdeling
Økonomiavdelingen
HR-avdelingen
Fakultetene
Utdanningsutvalget
Instituttledelse

Utarbeide modeller
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C. INNSATSOMRÅDE:
Delmål

Etablere strukturer som kan støtte opp om studentenes læring
Hovedaktiviteter

Delmål 1
Følge opp resultatene fra
studentundersøkelser

o

Delmål 2
Skape hensiktsmessige og
fleksible undervisningsrom –
egnet for studentaktivitet og
samarbeid i mindre grupper

o

Delmål 3
Videreføre arbeidet med
universell utforming

o

o

Delmål 4
Styrke mottaket av studenter

o

o

o

Ansvarlig

o
o
o
o
o
o

Fakultetene
Instituttene
Læringsmiljøutvalget
Utdanningsutvalget
Studieadministrativ avdeling
Studentsamskipnaden i Bergen

o
o

Eiendomsavdelingen og IT-avdelingen
Studieadministrativ avdeling
Læringsmiljøutvalget

Jf. Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved
UiB

o
o
o

Fakultetene
Eiendomsavdelingen
IT-avdelingen

Videreutvikle eksisterende ordning i samarbeid
med studentorganisasjonene
Samarbeide med Studentsamskipnaden i Bergen
(God start)

o
o

Fakultetene
Studieadministrativ avdeling

Initiere tiltak basert på Studentenes helse- og
trivselsundersøkelse (SHOT)
Initiere tiltak basert på Studiebarometeret

Prioritere undervisningsrom for studentaktiv
læring
Legge til rette for at studentene kan reservere rom
for kollokvier og egenstudier

Delmål 5
Etablere ordning med mentor
for alle studenter

o

Planlegge og implementere mentorordningen

o
o

Fakultetene
Instituttene

Delmål 6
Styrke studentenes
studieferdigheter

o
o
o

Etablere studiesentre
Samarbeide med Studentsamskipnaden i Bergen
Samarbeide med studentorganisasjonene

o
o
o

Universitetsbiblioteket
Studieadministrativ avdeling
Fakultetene

o
o

Etablere skrivesentre
Bygge på erfaringer fra Institutt for filosofi og
førstesemesterstudier, LLE og Pedagogisk institutt

o
o
o
o

Fakultetene
Universitetsbiblioteket
Program for universitetspedagogikk
Institutt for filosofi og
førstesemesterstudier

o

Støtte opp om og informere aktivt om
studentombudsordningen

o
o
o
o
o
o

Fakultetene
Instituttene
Utdanningsutvalget
LMU
Studieadministrativ avdeling
Forskningsadministrativ avdeling

Delmål 7
Styrke studentenes
skriveferdigheter

Delmål 8
Videreføre ordningen med
studentombud
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o

HR-avdelingen

D. INNSATSOMRÅDE:
Økt internasjonalisering og mobilitet
Hovedaktiviteter

Delmål
Delmål 1
Minst 40 prosent av
kandidatene våre skal innen
2022 skal ha et utvekslingsopphold som en del av graden
sin

Delmål 2
Antall innreisende studenter
skal innen 2022 skal ha økt
med 20 prosentpoeng

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Delmål 3
Følge opp UiBs OU-prosjekt,
delprosjekt for
internasjonalisering

o
o
o
o
o
o

Delmål 4
Etablere et felles internasjonalt
senter ved UiB

o
o

o

Handlingsplan for internasjonalisering
Samarbeid med de beste utdanningsinstitusjonene
internasjonalt
Styrking av kvaliteten i utvekslingsavtaler

Handlingsplan for internasjonalisering
Egen strategi for rekruttering av internasjonale
studenter
Profilering i klynger i samarbeid med fakultetene
Pilot-prosjekt i samarbeid med Det matematisknaturvitenskapelige fakultet innenfor valgt klynge
Styrking av kvaliteten i utvekslingsavtaler
Omlegging av UiBs engelskspråklige nettsider
Utvidet bruk av sosiale medier
Aktiv rekruttering på konferanser og
institusjonsbesøk
Utvikling av relevant informasjonsmateriell

Handlingsplan for internasjonalisering
Sentralisere arbeidsoppgaver med
stordriftsfordeler
Oppdatere rammeverket for internasjonale
samarbeidsavtaler
Database for internasjonale samarbeidsavtaler
Etablere en enhet for verifisering og validering av
vitnemål
Samorganisere internasjonaliseringsarbeidet ved
Studieadministrativ avdeling

Senteret skal være pådriver og motivator for
internasjonalisering ved UiB
Det skal fungere som et kompetansesenter for
internasjonalt samarbeid som gir støtte til
brukerne og legger til rette for økt internasjonal
mobilitet av studenter og ansatte
Senteret skal gi råd til universitetsledelse og
fakulteter for å kunne forbedre og øke den

Ansvarlig
o
o
o
o
o
o

Forskningsadministrativ avdeling,
Studieadministrativ avdeling
Kommunikasjonsavdelingen
HR-avdelingen
Fakultetene
Instituttene

o
o
o

Fakultetene
Instituttene
Studieadministrativ avdeling

o
o
o

Studieadministrativ avdeling
Forskningsadministrativ avdeling
Kommunikasjonsavdelingen

o
o
o
o
o

Studieadministrativ avdeling
HR avdelingen
Forskningsadministrativ avdeling
Kommunikasjonsavdelingen
Eiendomsavdelingen
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o
o
o

o

Delmål 5
Tilpasse flere emner og
studieprogram til
internasjonale studenter

o

internasjonale mobiliteten i tråd med UiBs strategi.
Være et kontaktpunkt og koordinere institusjonell
deltakelse i nettverk, sentre og programmer
Kontaktpunkt og koordinering av institusjonelle
deltakelse i nettverk og sentre og programmer
Formidle utviklingstrekk innenfor
internasjonalisering av forskning og utdanning til
universitetsledelse
Gi råd og hjelp til fagenheter med inngåelse av
avtaler, inkl. felles doktorgradsprogram,
veiledningsavtaler mv.

Tilby flere engelskspråklige emner og
studieprogram

o
o

Fakultetene
Instituttene

E. INNSATSOMRÅDE:
Utdanne kandidater som er attraktive på arbeidsmarkedet
Delmål
Hovedaktiviteter
Delmål 1
o Henger nøye sammen med alle de øvrige
Kontinuerlig arbeid for bedre
satsingsområdene, særlig A, B og C.
utdanningskvalitet for
studentene, oppnådd
læringsutbytte og høyere
gjennomføringsgrad

Delmål 2
Styrke arbeidslivsrelevansen i
studiene

Delmål 3
Økt innslag av praksis i
utdanningene, styrke
studentenes kontakt med
arbeidslivet

o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

Rådføre oss med arbeidslivsrepresentanter i
utviklingen av studieprogram og andre studier
Bruke resultatene fra NIFUs Kandidatundersøkelse
Bruke resultatene fra Karrieresenterets
kandidatundersøkelse

Vektlegge praksis – i arbeidet med å utvikle nye
studietilbud og revidere eksisterende
Tilrettelegge for og stimulere til
arbeidslivsrelevante bachelor- og masteroppgaver
Legge til rette for studenters praksisopphold i
arbeidslivet
Bevisstgjøre studentene/kandidatene om
kunnskap, ferdigheter og kompetanse de utvikler i
løpet av et studium og utdannelsen som helhet
Tydeliggjøre hvordan studentene kan bruke
utdanningen sin
Samarbeide med Karrieresenteret
Samarbeide med studentenes organisasjoner
Bruke alumninettverket

Ansvarlig
Se A, B og C.

o
o
o
o

Studieprogramlederne og studiestyrene
Emneansvarlige
Undervisningsledere
Instituttledere

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fakultetene
Instituttene
Kontor for etter- og videreutdanning
Kontor for samfunnskontakt
Underviserne
Kontor for etter- og videreutdanning
Kontor for samfunnskontakt
Studieadministrativ avdeling
Studentorganisasjonene
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o
o

Delmål 4
Styrke arbeidslivets kunnskap
om og kontakt med UiB

o
o
o
o
o
o

Bruke EVU-nettverk for kontakt med
arbeidslivsaktører
Bruke forskningskontakter i arbeidslivet

Være synlig i media
Aulaarrangementer og åpne dager
Informere arbeidsplasser og samfunnet ellers om
studentenes kompetanse
Arbeidslivsrelevante bachelor- og masteroppgaver
Etter- og videreutdanning
Alumnivirksomhet

o
o
o
o
o

Fakultetene
Instituttene
Kontor for etter- og videreutdanning
Kontor for samfunnskontakt
Studieadministrativ avdeling

Saken legges fram for Utdanningsutvalget til drøfting.

Studieadministrativ avdeling 02. 03. 2016
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Vedlegg 1:

UiB strategiske plan.
Oversikt over punktene som gjelder utdanning i de tre delene av planen:

Strategiplanen om utdanningsfeltet
Etter en innledning er strategiplanen Hav, liv, samfunn delt i tre hoveddeler:
1. En overordnet beskrivelse og målsetting for hvert av våre samfunnsoppdrag (Vi
utforsker, Vi utdanner, Vi utvikler, Vi utfordrer), som deretter sammenfattes i
beskrivelsen Kunnskap som former samfunnet
2. Strategiske mål for hvert av de fire samfunnsoppdragene
3. Tilrettelegging eller virkemidler som alle i større eller mindre grad har betydning for
realiseringen av samtlige strategiske mål. Denne delen inneholder følgende
overskrifter:
a. Finansiering for å nå våre mål
b. Tverrfaglighet for å møte samfunnets utfordringer
c. Klynger for kunnskapsmiljøer i verdensklasse
d. Infrastruktur for banebrytende forskning, utdanning og formidling
e. Kunnskapsformidling og samfunnsdialog
f. Digitalisering gir nye muligheter
g. Internasjonalt samarbeid – universitetet i verden
h. En nyskapende og funksjonell organisasjon
i. God rekruttering
j. Lederutvikling
k. Et attraktivt læringsmiljø
Nedenfor i dette notatet blir det fokusert på de (mest) utdanningsrelevante elementene i hver
av de tre delene i planen.
Strategiplanens del 1:
Under overskriften Vi utdanner gir UiBs strategiplan følgende overordnede beskrivelse av
UiBs utdanning:
Gjennom et bredt spekter av studieprogrammer utdanner vi kandidater som er rustet for å
bidra til et samfunn basert på kunnskap, kompetanse og demokratiske verdier. (s. 8)
Teksten som følger inneholder følgende utdypinger:





Kunnskap, vitenskapelig dannelse, kritisk refleksjon, utøvende ferdigheter og personlig
utvikling skal utgjøre grunnstammen i våre utdanningsprogram.
Vi anerkjenner verdien av høy undervisningskompetanse og vil rekruttere og utvikle gode
undervisere.
Vi skal legge til rette for studentaktive læringssituasjoner som fremmer forskningsinnsikt,
samhandling og læringsutbytte.
Vi skal være ledende på nye og innovative digitale lærings- og formidlingsformer.
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Vi skal tilby studiemuligheter og forskerutdanninger som går på tvers av fag og fakulteter. Vi
skal utdanne fremtidens problemløsere og kritiske røster.
Vi skal fortsette å utvikle vår internasjonale virksomhet.
Våre alumner skal bidra med forskningsbasert kunnskap og kompetanse i hele verden.

Strategiplanens del 2:
Strategiplanens strategiske mål for Utdanning ser slik ut:
UiB skal utdanne Norges mest attraktive kandidater.
Innen 2022 skal 85 prosent av kandidatene ha relevant jobb to år etter fullført utdanning.
(s.18)
I fortsettelsen sier planen hvordan dette tenkes realisert:
Vi skal oppnå dette ved:
 Å tilby forskningsbasert utdanning
 Å tilby oppfølging og veiledning av høy kvalitet fra sterke fagmiljø
 Å ta et nasjonalt ansvar på utdanningsområder der vi har gode faglige forutsetninger og høy
kompetanse
 Å etablere flere sentre for fremragende utdanning (SFU)
 Å aktivt medvirke til at flest mulig gjennomfører studiene sine med et godt læringsutbytte
 Å tiltrekke oss de mest motiverte studentene
 Å rekruttere spesielt talentfulle forskere tidlig i karriereløpet
 Å sikre at det er god sammenheng og progresjon mellom bachelor-, master- og ph.d.graden.
 Innen 2022 å øke andelen som gjennomfører bachelorprogrammene
 Innen 2022 å øke til 80 % andelen som gjennomfører mastergrad på normert tid
 Å legge til rette for at doktorgradsarbeider kan ferdigstilles på normert tid
 Å skape læringsarenaer og arbeidsformer som fremmer god faglig integrasjon og som
stimulerer studentene til innsats
 At underviserne våre alltid skal være opptatt av å utvikle sin egen undervisningskompetanse
og raskt ta i bruk hensiktsmessige nye undervisnings- og vurderingsordninger
 At digitale læringsarenaer skal være en viktig del av både universitetets etter- og
videreutdanning og vårt globale utdanningsengasjement
 At minst 50 prosent av våre undervisere innen 2022 skal ha deltatt på etterutdanning i
universitetspedagogikk
 Å ha et utbredt samarbeid med de beste utdanningsinstitusjonene internasjonalt
 At minst 40 prosent av kandidatene våre innen 2022 skal ha et utvekslingsopphold som en
del av graden sin
 At antall innreisende studenter innen 2022 skal ha økt med 20 prosentpoeng
 Å utvikle Bergen som forsknings- og utdanningsby i tett samarbeid med de andre
forsknings- og utdanningsinstitusjonene i byen
 Å bruke kunnskapsklyngene våre aktivt til å utvikle nye utdanningsløp og utdanningsformer,
også på tvers av utdanningsinstitusjonene i Bergen og på Vestlandet

Strategiplanens del 3: Tilrettelegging
De tolv ovennevnte virkemidlene som er tatt med i planen under Tilrettelegging, er alle relevante når
utdanningen ved UiB skal styrkes. Et attraktivt læringsmiljø er trolig det som sammen med
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Tverrfaglighet, Infrastruktur, Digitalisering, Internasjonalt samarbeid, God rekruttering og
Lederutvikling har aller størst betydning for utdanningsfeltet.
I alle fall var Et attraktivt læringsmiljø det virkemidlet som ble ønsket omtalt og konkretisert i
styresak 5/16
Et attraktivt læringsmiljø
Denne «tilretteleggingen» omtales på følgende måte i del 3 i planen (kulepunktene er satt inn her):
 Alle fakultetene skal ha mottaksstrategier som gir en god start for studentene både faglig og
sosialt.
 Et attraktivt læringsmiljø krever også den beste undervisningskompetanse blant våre
vitenskapelig tilsatte.
 Læringsmiljøet skal utvikles i sammenheng med satsingen på infrastruktur, der særlig
undervisningsrom og studiearealer av god kvalitet prioriteres.
(s. 25)
I U-styresak 5/16 prioriteres følgende tiltak (av praktiske årsaker (lettere å vise til) er de nummerert
her):
1. Kvalitetsutvikling ved oppretting av studier basert på standarder fra NOKUT og med UiBtilpassede veiledninger.
2. Undervisernes pedagogiske kompetanse skal utvikles gjennom styrking av Program for
universitetspedagogikk. Den pedagogiske kompetansen skal målrettes med vekt på
studentaktive undervisnings- og arbeidsformer.
3. Det skal etableres insentivtiltak for fremragende undervisning.
4. Det skal etableres mentorordninger for studentene ved UiB gjennom ulike modeller på
fakultetsnivå.
5. Det skal utvikles nye læringssentre som integrerer bibliotekets og andre støttetjenester
knyttet til fakultetenes læringsmiljø.
6. Det skal vedtas handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 20162019. Handlingsplanen skal være et viktig redskap for å forbedre det fysiske og psykososiale
læringsmiljøet ved UiB. LMU har en systematisk oppfølging av handlingsplanen ved at
utvalget har en statusgjennomgang av alle tiltakene i handlingsplanen to ganger årlig. Det tas
sikte på å legge planen fram for styret i mars 2016.
7. Universitetets vedtatte plan for etter- og videreutdanning skal iverksettes, jfr styresak 15/15.
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Vedlegg 2:

Fra fakultetenes strategiplaner for utdanning
Fakultetene og deres fagmiljøer er hovedaktører i realiseringen av UiBs strategi. Det her planlegging,
gjennomføring og oppfølging av undervisning foregår, og det er her utdanningskvaliteten skapes, og
danner grunnlag for i hvilken grad UiB når sine strategiske mål.

Det humanistiske fakultet (HF)
Utdanninga ved Det humanistiske fakultetet er forskingsbasert. Det tyder at utdanninga ikkje berre
skal gjere studentane fortrulege med forsking, men også at studentane skal tileigne seg dei prinsipp
som ligg til grunn for forskingsbasert argumentasjon, kritisk refleksjon og intellektuelt ansvar.
Studentane skal opparbeide gode kommunikative, analytiske og kritiske dugleikar som også er
verdfulle i arbeidslivet og som sporar til aktiv deltaking i samfunnet.
Mål: Fakultetet skal heile tida arbeide for å betre utdanningskvaliteten slik at fleire studentar
gjennomfører gradsstudia og gjennomføringstida blir redusert
For å oppnå dette skal vi









utvikle fleksible, dialogbaserte og varierte læringsformer
støtte pedagogisk kompetansebygging
invitere studentane med på gjesteforelesingar, seminar, konferansar og disputasar
arbeide vidare med utvikling av mentorordningar
styrkje tilbodet av digitale læringsformer og læremiddel
samarbeide med Humanistisk studentutval og andre studentorganisasjonar for å sikre eit
godt og integrerande studiemiljø
styrkje mottakinga slik at studentane tidleg blir integrerte i eit stimulerande fagleg og sosialt
universitetsfellesskap
vareta norsk som fagspråk

Mål: Fakultetet skal forvalte og utvikle vidare eit breitt og tverrfagleg studietilbod
For å oppnå dette skal vi


gå gjennom og revidere studieprogramporteføljen med sikte på betre utnytting av den
faglege breidda ved fakultetet og for å skape større fleksibilitet, slik at fleire av programma
og emna kan gå på tvers av etablerte disiplingrenser
 arbeide for å etablere fleire større og tverrfaglege studieprogram
 gå gjennom spesialiseringskrava til bachelorgraden og opptakskrava til mastergraden for å
leggje betre til rette for tverrfaglege mastergradar
 arbeide for å fjerne administrative, organisatoriske og økonomiske hinder for tverrfaglege og
tverrfakultære studietilbod
Mål: Det humanistiske fakultet skal utdanne kandidatar som er attraktive på arbeidsmarknaden
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For å oppnå dette skal vi


styrkje studentane sin kunnskap om og kontakt med arbeidslivet, i samarbeid med mellom
andre Humanistisk studentutval
 arbeide for auka innslag av praksis i utdanninga
Mål: Fakultetet skal auke talet på førsteprioritetssøkjarar og styrkje rekrutteringa til
masterprogramma
For å oppnå dette skal vi





styrkje den digitale profileringa av studietilboda ved fakultetet
etablere gode og varige kontaktar med skulane
synleggjere dei humanistiske faga sin kompetanse og relevans i samfunnet
arbeide for å rekruttere fleire studentar med innvandrarbakgrunn

Mål: Fakultetet skal spele ei viktig rolle i utdanninga og vidareutdanninga av framtidas lærarar
For å oppnå dette skal vi




ha god kontakt med skulesektoren og følgje opp framtidige behov der
utvikle vidare samarbeidet med universitets- og partnarskulane
vidareutvikle lærar- og lektorutdanninga som ei forskingsbasert utdanning som gir
masterutdanningane våre ein særleg praksisrelevans
Mål: Fakultetet skal leggje til rette for eit omfattande tilbod innanfor etter- og vidareutdanning
For å oppnå dette skal vi



utvikle vidare tilbodet for lærarar i grunnskule og vidaregåande skule
kartleggje interessa for etter- og vidareutdanning i humanistiske fag og emne hos
målgrupper som helsevesenet, offentleg administrasjon, bibliotek-, arkiv- og
museumssektoren
Mål: Internasjonalisering av studietilbodet skal utviklast vidare
For å oppnå dette skal vi





kvalitetssikre eksisterande utvekslingsavtalar og etablere nye
auke bruken av lærarutveksling i samband med studentutveksling
utnytte dei utanlandske studiesentera betre
sørgje for at utanlandske studentar får god engelskspråkleg studieinformasjon, tilrettelagde
norskkurs og tilbod om gode fagleg-sosiale tiltak
 vurdere oppretting av fleire engelskspråklege utdanningstilbod
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)
MNs strategiske mål for utdanning og læringsmiljø er å:


Videreutvikle attraktive og relevante studietilbud og styrke rekrutteringen
Vi skal:
o videreutvikle utdanningsporteføljen, med særlig fokus på tverrfaglige og teknologisk
orienterte program og etter- og videreutdanning
o styrke samarbeidet med næringslivet, også innen utdanning
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o
o
o
o
o

videreutvikle opplæringsdelen i ph.d.-utdanningen gjennom nasjonale forskerskoler
utvikle attraktive og informative nettsider om våre utdanningsprogram
utrede hvordan programmering og kvantitativ analyse eventuelt kan integreres i alle
bachelorprogram
øke antall internasjonale utvekslingsopphold for inn- og utreisende studenter
videreutvikle utdanningssamarbeidet med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)



Heve kvaliteten på undervisningen og øke læringsutbyttet
Vi skal:
o ta i bruk kunnskap og erfaringer fra vårt senter for framragende utdanning (SFU)
bioCEED, for økt utdanningskvalitet ved hele fakultetet
o arbeide systematisk for å oppnå flere SFU ved fakultetet
o utrede bruk av insentiver for å heve undervisningens status
o aktivt bruke studentevalueringer i forbedring av undervisningen
o bygge på ny læringsforskning og benytte digitale muligheter i undervisningen
o legge mer vekt på ferdigheter i kommunikasjon og samhandling i våre utdanninger
o arbeide for å styrke finansieringsgrunnlaget til våre utdanningsprogram for å sikre
god eksperimentell og feltbasert undervisning



Styrke læringsmiljøet basert på god oppfølging og sosial trivsel
Vi skal
o
o
o
o



Bidra til at studenter og ph.d.-kandidater fullfører på normert tid
Vi skal
o
o



arbeide for at studentene er mer til stede på campus og jobber fulltid med sine
studier
bedre det fysiske læringsmiljøet gjennom et læringssenter i Realfagbygget og
instituttnære studentarealer
styrke studentenes tilhørighet til institutt og fakultet gjennom faglige og sosiale tiltak
etablere gode mentorordninger på alle studieprogram

tidlig i perioden utarbeide en handlingsplan for å bedre gjennomføring på bachelornivå
tidlig i perioden utarbeide en handlingsplan for å hindre uønsket frafall på ph.d.-nivå

Utdanne flere realfagslærere til skolen
Vi skal
o videreutvikle integrert lektorutdanning og praktisk pedagogisk utdanning (PPU), og
prioritere stipendiatstillinger i realfagsdidaktikk
o videreutvikle Skolelaboratoriet i realfag som bindeledd mot skoleverket

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)
Utdanning - overordnet mål
Fakultetet skal ha sterke fagmiljøer med fremragende utdanning og et stimulerende miljø, hvor
man utdanner kandidater med solid fagkunnskap og høy analytisk kompetanse.
Utdanning - strategiske mål
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Vi skal sikre at studentene får stort faglig utbytte av utdanningen
Vi skal arbeide for en god kobling mellom utdanning og forskning
Vi skal synliggjøre utdanningstilbudenes kvalitet og relevans
Vi skal legge til rette for tverrfaglige studietilbud
Vi skal få flere og bedre kvalifiserte søkere og styrke studiegjennomføringen
Vi skal øke studentmobilitet gjennom et godt utvekslingstilbud
Vi skal styrke etter- og videreutdanningstilbudet

Utdanning - virkemidler
 Øke variasjonen i undervisnings- og vurderingsformer og legge til rette for mer
studentaktiv læring for best mulig faglig utbytte
 Videreutvikle praksis i utdanningstilbudene
 Legge til rette for økt pedagogisk kompetanse generelt og kollegaveiledning i
undervisning
 Samarbeide med DigUiB og etablere ordninger med digitale verktøy for å fremme læring
 Arbeide for å oppnå Senter for fremragende utdanning (SFU)
 Etablere ordninger som sikrer bedre veiledning og kontakt med studenter, f.eks.
mentorordning
 Tilby flere engelskspråklige kurstilbud og faglig anbefalte utvekslingsløp for alle våre
studenter
 Samarbeide med andre virksomheter for å etablere flere etter- og videreutdanningstilbud
 Legge til rette for at aktuell og pågående forskning ved instituttene inkluderes i
undervisningen
Det medisinsk –odontologiske (MOF)
Fra "Ny kunnskap for bedre helse" for 2015-2016 (uendret videreføring i 2014 av planen fra 2009)
Utdanning
 Våre studieprogrammer skal være forskningsbaserte, av høy kvalitet og utvikle akademisk
dannelse.
 Vi skal arbeide for å få etablert et Senter for fremragende undervisning
 Våre studieprogrammer skal være tilpasset samfunnets behov med hensyn til kapasitet og
innhold.
 Vi skal ha studieprogrammer som legger til rette for livslang læring, utvikling av selvstendig
kritisk tenkning, evne til beslutningstaking og samarbeid
 Internasjonalisering og utveksling skal være prioriterte virkemidler i studieprogrammene.
 Våre studieprogrammer skal være basert på dokumenterte pedagogiske prinsipper med
studentaktiviserende læringsformer, og vi skal rekruttere dyktige undervisere.
 Våre utdanninger skal være anerkjente og kompetansegivende internasjonalt.
 Vi skal styrke eksisterende og premiere utviklingen av gode læringsmiljøer.
 Vi skal rekruttere dyktige og motiverte studenter, og kandidater fra våre utdanninger skal
være etterspurte i arbeidsmarkedet.
 Vi vil være en foretrukket utdanningsinstitusjon innenfor våre fagområder.
 Våre utdanninger skal oppnå gode evalueringsresultater.
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Notat
Til:
Universitetets utdanningsutvalg
Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 11. mars 2016

Ephorte: 2016/2876

Bakgrunn
I Utdanningsutvalgets møte 3. februar ble det orientert om Akademisk skrivesenter ved Det
humanistiske fakultet. Skrivesenteret ble opprettet i 2014 som et pilotprosjekt med varighet
på tre år, og er et samarbeid mellom HF-fakultetet og UBHF. Senteret mottok Ugleprisen for
2015 for godt studiekvalitetsarbeid. Begrunnelsen for tildelingen var at senteret fyller et viktig
behov ved å gi fakultetets studenter etterspurt skriveopplæring. Tilbakemeldinger fra
fagmiljøene tyder på at både studenter og de faglig ansatte setter stor pris på tilbudet og de
opplever at det fyller et tomrom.
Skrivesenteret er først og fremst et tilbud til studenter og fag ved HF, men gir tjenester til
andre fakulteter ved ledig kapasitet. Erfaringene fra den korte tiden senteret har vært i drift
viser at andre fakulteter i økende grad har benyttet seg av tjenester fra skrivesenteret.
Innspillene som kom i forbindelse med behandling av saken i Utdanningsutvalget, indikerer
at utvalget ønsker at alle studentene ved UiB skal ha et tilbud om tjenester fra et
skrivesenter. Formålet med denne saken er derfor å få innspill på hvordan det kan gis et
tilbud om skrivesenterfunksjoner til alle studentene ved UiB. Formålet med denne saken er å
drøfte hvordan vi kan rigge oss for å kunne gi et tilbud om tjenester fra et skrivesenter til alle
studentene ved UiB.
Mestring, trivsel og gjennomføring
UiBs Strategi har som en av sine målsetninger at UiB aktivt skal medvirke til at flest mulig
gjennomfører studiene sine. Årsakene til frafall er mange. Det er derfor nødvendig med en
rekke tiltak for å bidra til at studentene skal oppleve økt følelse av mestring og økt trivsel i sin
studiehverdag, og derigjennom økt gjennomføring. Etablering av skrivesenterfunksjoner som
favner alle fakultetene, vil være et tiltak som støtter opp om denne målsetningen.
Det har vært stort fokus på gjennomføring og frafall gjennom en rekke år, og fakultetene har
iverksatt en rekke tiltak for å prøve å motvirke frafall.
Studier av frafall og gjennomføring viser at oppstartsprosessen og de første semestrene er
avgjørende for i hvor stor grad studentene blir værende og gjennomfører sine studier. Det
har derfor vært fokus på mottak av studenter. Det har også vært fokus på at det faget som
studentene har valgt å studere, får en større plass i første semester enn hva det har hatt
tidligere. For noen programmer har dette betydd at ex.phil har blitt flyttet til et senere
semester.
Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har det blitt etablert et eget prosjekt der
studiegjennomføring er fokusområde. Prosjektet ser på hele studieløpet fra rekruttering,
mottak og innholdet i studiet til ferdige kandidater. I 2014 ble det på initiativ fra fakultetet
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etablert et nasjonalt nettverk for frafallsarbeid. Fakultetet har påtatt seg en koordinerings- og
oppfølgingsrolle videre.

Videre har det blitt prøvd ut og etablert ulike former for mentorordninger. Det er også gjort
ulike tiltak når det gjelder fysisk læringsmiljø og etablering av sosiale møtesteder for
studentene.
Videre har studentsamskipnaden i Bergen tilbud om tiltak som bidrar innen en rekke områder
som har stor betydning for studenters trivsel, mestring og gjennomføring. Se sak 17/16 for
mer informasjon.
Tilbudet ved Akademisk skrivesenter per i dag
Akademisk skrivesenter er i dag bemannet av ansatte fra Universitets biblioteket (UBHF) og
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Senteret bidrar med Individuell veiledning av
studenter som jobber med oppgaver, seminarer og skriveverksteder integrert i fagene, kurs
på skrivesenteret, opplæring av skriveveiledere og forskning. Omfanget individuell veiledning
har økt fra 75 veiledninger høsten 2014, til 95 høsten 2015.
Ved individuell veiledning oppsøker studentene selv skrivesenteret og bestiller time. Det er
lagt opp til at studentene fortrinnsvis skal sende inn tekst på forhånd. En veiledningsøkt er på
30 minutter, og veiledningen som gis er individuell tilpasset og dialogbasert.
Det er viktig å merke seg at veiledningen som blir gitt ved senteret, er rettet mot generiske
skriveferdigheter. Senteret vurderer ikke faglig innhold i tekstene. Fokus på generiske
skriveferdigheter er en forutsetning for at det kan etableres et felles skrivesenter for hele
institusjonen.
Når det gjelder tilbudet om skriveseminar i fagene, sender senteret ut forespørsel og gjør
individuell avtale med ansvarlige på hvert enkelt emne. Opplegget blir tilpasset fagenes
ønsker. Senteret gir både selvstendige forelesninger og holder forelesninger sammen med
fagansvarlige
Typiske seminarer er:
 Den gode oppgaven
 Å komme i gang med Bacheloroppgaven
 Om problemstilling og drøfting i akademiske oppgaver
 2014 høst:
5 seminarer
 2015 vår:
9 seminarer
 2015 høst: 27 seminarer (inkl. ex-phil på fem fakultet)
Hvordan gi alle studenter ved UiB tilbud om tjenester fra et skrivesenter?
Skrivesenteret ved HF gir tilbud til studenter fra bachelornivå til Ph.d. Det at tilbudet gjelder
studenter på alle nivå og at det kan tilpasses de enkelte studenters og fagmiljøers behov er
positivt. Å lære å skrive er en kontinuerlig prosess, det er derfor viktig med en tjeneste som
kan tilbys under hele studieløpet. Dersom økt mestring og bedre gjennomføring blir vurdert
som særlig viktig for å at det skal gis tilbud om skrivetrening ved alle fakulteter, vil likevel
tilbudet som gis de første årene i studieløpet være særlig viktig.
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Dersom det skal det etableres et tilbud om skrivesentertjenester til alle studentene ved UiB,
forutsetter dette at fakultetene initierer arbeidet og bidrar i driften av dette. I tillegg vil
fagmiljøet ved skrivesenter på biblioteket for humaniora kunne være en viktig ressurs i
arbeidet med å utvikle, planlegge og å drifte skrivesentertjenester ved fakultetene.
Akademisk skrivesenter har gjennom pilotprosjektet bygd opp en bred kompetanse for
oppgaver relatert skriveundervisning og – veiledning. Denne kompetansen kan være verdifull
ved etablering av et tjenestetilbud ved de andre fakultetene.
UB har opplæring/undervisning i informasjonskompetanse integrert i de fleste studiene ved
fakultetene. En mulighet er å inkludere undervisning/skriveverksteder om akademisk skriving
i dette integrerte tilbudet. Slik ville man oppnådd et mer helhetlig tilnærming til oppbygging av
informasjonskompetanse og akademiske skriveferdigheter hos studentene. Opplæring i
akademisk skriving ville i så fall forutsette et samarbeid mellom fagmiljøene ved fakultetene
og UB der det kan lages et opplegg som tilpasses et eksisterende undervisningsopplegg
eller i emner der det er hensiktsmessig. Vedlagt følger et eksempel på et integrert opplegg
der UB og akademisk skrivesenter samarbeider med fagmiljøet om et kurs i skrivetrening for
bachelorstudenter i administrasjon og organisasjonsvitenskap.
Når det gjelder individuell oppfølging av studenter som ønsker / har behov for individuell
veiledning, er dette et tilbud som kunne gis ved fakultetsbibliotekene, men det ville også
forutsette et samarbeid mellom fakultetene og UB.
Enkelte fagmiljøer har i ulike grad fokus på akademisk skriving. Det er derfor viktig at
opplegget for skrivetrening kan tilpasses de ulike fagmiljøenes behov. Ved Akademisk
skrivesenter har de nå begynt å involvere stipendiater i veiledningen. Det kan være en
aktuell modell også for andre fakulteter.
Drøftingsspørsmål:
 Hvordan kan det etableres et tilbud om skrivesentertjenester for studentene ved alle
fakultet?
 Hvordan kan et tilbud om skrivetrening integreres i den faglige virksomheten?
 Bør enkelte aktiviteter ved senteret ha høyere prioritet enn andre? (individuell
veiledning, seminarer, forelesninger?). Bør bachelorstudenter gis høyest prioritet,
eller bør dette være åpent?

Vedlegg: Forelesningsplan AORG 250 –Bacheloroppgave i administrasjon og
organisasjonsvitenskap
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Forelesningsplan AORG 250
Bacheloroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap

Vår 2016
Faglig ansvarlig:
Forelesere:
Kurskoordinator:

Professor Marit Skivenes
Marit Skivenes, Kristin Rubecksen
Studieveileder Denise Flatmark

Kurset består av felles forelesninger og seminarer for alle studentene, og individuell veiledning (2-3
ganger) på BA-oppgaven. Kurset skal gjennom praktiske øvelser gjøre studentene i stand til å forstå og
gjennomføre en forskningsprosess. Dere organiseres i to seminargrupper. Dere får tildelt veileder mandag
1 februar 2016. Det obligatoriske arbeidskravet må gjennomføres enten 28 april eller 29 april, så merk av
disse to datoene. Uten oppfylt arbeidskrav får dere ikke levere bacheloroppgave.
I fillageret på Mi Side er det lagt ut en rekke gode Bachelor oppgaver som har vært levert tidligere
semestre. I fillageret ligger det også en BA-guide som dere forventes å ha lest grundig.
Bruk navnet dere som filnavn på de filene som dere laster opp på Mi Side. Vi bruker studentemailen for å
kommunisere med dere.

11.01.

Forelesning. Kristin Rubecksen “Om å skrive BA-oppgaver”
Bacheloroppgaven. Komme i gang. Tenke gjennom tema. Typer oppgaver og forskning på
organisasjoner og politiske prosesser. Hva kjennetegner en god oppgave? Læringsmål og
læringsutbytte. Praktisk informasjon.
Tid: 10:15-12:00
Sted: Stein Rokkans Hus : Auditorium (1080)

25.01

Forelesning/orienteringer. ”Biblioteket som ressurs.” og ”NSD om tilgjengelig
datamateriale for BA-oppgaver”.
Om litteratursøk og kilder. Bacheloroppgaven. v/Inga Grønlund, fra SV-biblioteket.
Om NSD og datakilder, v/Gry Henriksen, fra NSD
Tid: 10:15-12:00
Sted: Stein Rokkans Hus : Auditorium (1080)
 Innlevering: 28 januar 2016, innen kl 24. Skjema for tema og veileder.
Skjema er tilgjengelig på mi side, og her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1741053
 Tildeling av individuelle veiledere blir lagt ut på mi side og tilsendt på email 1 februar 2016.

01.02

Akademisk Skrivesenteret : Kurs. Få hjelp med din bacheloroppgave!
http://www.uib.no/student/93103/kurs-få-hjelp-med-din-bacheloroppgave
Tid: 12:15-14:00
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09.02. Forelesning. M. Skivenes. ”Teori, operasjonalisering og forskningsdesign I”
Forskningsprosessen i praksis. I dag fokuserer vi på bruken av intervjuer / tekst for å illustrer
hvordan vi kan studere ulike typer problemstillinger.
Barbara Ruikin, som leverte sin BA oppgave høsten 2013, kommer og forteller om sine
erfaringer og svarer på spørsmål (ca 15 min).
Tid: 12:15-16:00
Sted: Christiesgate 12 seminarrom 555

16.02. Forelesning. M. Skivenes. ”Teori, operasjonalisering og forskningsdesign II”
Forskningsprosessen i praksis. Vi bruker vignettmetode for å illustrer hvordan vi kan studere ulike
typer problemstillinger.
Oda Krogh Læret, som leverte sine BA oppgave høsten 2013, kommer og forteller om sine
erfaringer og svarer på spørsmål (ca 15 min).
Bachelor oppgaven som forskning. Hvordan kommentere et forskningsbidrag?
Vurderingskriterier for å bedømme oppgaver. Arbeidskrav til seminarene: presentasjoner og
opposisjoner.
Tid: 12:15-16:00
Sted: Carl L. Godskes hus, Auditorium 307(pi)
01.03. Forelesning. M. Skivenes. ”Analyse og diskusjon.”
Fra data til funn til analyse. Når arbeidet med datamaterialet er gjennomført, hvordan kobler
vi da teorien med funnene? Hva er det som gjør analysen god?
Tid: kl. 12:15-16:00
Sted: Carl L. Godskes hus, Auditorium 307(pi)

08.03. Forelesning. M. Skivenes. ”Analyse og konklusjon – ekstern validitet - hva forteller
studien oss?”
Tid: 12:15-16:00
Sted: Carl L. Godskes hus, Auditorium 307(pi)
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SEMINARER FOR GRUPPE 1 OG GRUPPE 2
Gruppe 1: 24 februar 8.15-16 (frivillig)
Gruppe 2: 26 februar 8.15-16 (frivillig)
Gruppe 1: 27 april 8.15-16 (obligatorisk arbeidskrav)
Gruppe 2: 29 april 8.15-16 (obligatorisk arbeidskrav)
Merk: obligatorisk arbeidskrav for kurset er å presentere utkast av oppgaven samt å kommentere medstudenters utkast til
oppgave på seminaret den 27. april eller på seminaret den 29. april).
Se kalenderen i mi-side for sted. Det er mulig dette blir oppdatert.


Innlevering: 19. februar 2016 innen kl 14. De som ønsker å legge frem et ideutkast på
seminar, for å få kommentarer fra medstudenter og fagansvarlig, laster opp en til to sider om
tema, problemstilling, eventuelt mulig metode og materiale/data for oppgaven. Det dere har
på dette tidspunktet. Filen lastes opp på mi side i mappen «Ide/tema for BAoppg».
MERK: filen må merkes med ditt navn.
Fagansvarlig fordeler arbeidsoppgaver slik at hver student får to oppgaver som skal
kommenteres. Dere mottar oppgavefordelingen 19. februar, om ettermiddagen.

24 og 26 februar 2016: Ide-temaseminar
Fremlegg-kommentering-diskusjon på ide-tema for BA-oppgaveprosjekt (siden(e) som er levert
inn).
Tid: 8.15-16
Gruppe 1: 24. februar
Gruppe 2: 26. februar



Innlevering: 22 april 2015 innen kl 14. Innlevering av utkast til BA-oppgaven.
Lastes opp på mi side i mappen «Obligatorisk seminar BAoppg»
MERK: filen må merkes med ditt navn.
Fagansvarlig fordeler arbeidsoppgaver slik at hver student får to oppgaver som skal
kommenteres. Dere mottar oppgavefordelingen 22. april, om ettermiddagen. .

27 og 29 april 2016. Obligatorisk seminarer:
Innlevering av oppgaven så langt dere er kommet. Problemstilling, datagrunnlag og ideer om
teoretisk tilnærming. Studentene presenterer og kommenterer. Fremlegg-opposisjon-diskusjon på
hvert paper.
Tid: kl. 8.15-16
Gruppe 1: 27. april (obligatorisk arbeidskrav)
Gruppe 2: 29. april (obligatorisk arbeidskrav)
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Notat
Til:
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Fra: Studieadministrativ avdeling
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Ephorte: 16/ /2890

Bakgrunn
I styresak 124/15 ble temaet studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon og frafall
behandlet. Bakgrunnen for saken var tilbakemeldingene fra etatsstyringsmøtet 3. juni i2015,
der det blir konstatert at gjennomstrømmingen ved universitetet er for lav, og at UiB ikke har
gjennomført tilstrekkelig kartlegging av årsakene til frafall. Dette er en videre oppføling av
styresaken.
Å knytte både studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon til gjennomføring, blir særlig
viktig i lys av de endringene i finansieringssystemet som er foreslått. Der foreslås det å
beholde studiepoengproduksjon og utvekslingsstudenter som indikator, å bevare dagens
finansieringskategorier (A-F) samt å innføre en indikator for ferdige bachelor-,
master- og PPU-kandidater (s. 281-282 i proposisjonen).
Innføring av indikator for kandidatproduksjon fordrer bedre forståelse av frafallsfenomenet.
Sektoren blir møtt med høye frafallstall i presseoppslag, seinest i 2014 da tall fra Statistisk
Sentralbyrå (SSB) viste at 36,8 % av alle studenter ikke fullførte noen grad innen åtte år.
I etterkant av etatsstyringsmøtet ble en rapport om de nye tildelte studieplassene og
gjennomføring ved UiB behandlet i Utdanningsutvalget og Universitetsstyret. Styret vedtok at
planlagte tiltak og innspill følges opp i arbeidet med å styrke gjennomføring og redusere
frafall.
Som en del av oppfølgingen av styrets behandling, er fakultetene i bestillingen til
utdanningsmelding for 2015, bedt om å vurdere effekten av igangsatte tiltak i forhold til
gjennomstrømming og frafall i sine respektive utdanningsmeldinger. Frist for
utdanningsmelding er satt til 10. april. Temaet vil bli nærmere behandlet etter dette.
Når deler av utdanningsinstitusjonenes finansieringssystem blir knyttet opp mot
kandidatproduksjon, vil institusjonsfrafall i større grad kunne gi økonomisk tap, mens
institusjonene vil vinne på å få tilførsel av studenter som har startet studieløpet ved en annen
institusjon.
Det er en politisk villet beslutning å ha et stort nasjonalt utdanningstilbud med muligheter for
å fullføre utdanninger ved andre utdanningsinstitusjoner enn den kandidatene startet
utdanningen ved. Det samme gjelder ved utveksling og internasjonalisering.
Fra et samfunns- og studentperspektiv er dette formålstjenlig, så lenge studenten fullfører en
grad. For den enkelte institusjon vil institusjonsfrafallet være økonomisk negativt om samlet
studiepoengproduksjon går ned og institusjonen avgir flere kandidater enn den mottar. Ved å
kartlegge studentflyten mellom institusjonene kan man få en oversikt over den samlete
studentflyten i sektoren, noe som vil øke forståelsen av sektorfrafallet og gi grunnlag for
utvikling av tiltak for å stimulere studentenes fullføring av sin grad.
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Vedlagt følger et første utkast til prosjektbeskrivelse til forskningsprosjektet.
Utdanningsutvalget inviteres til å komme med innspill til prosjektbeskrivelsen.
Vedlegg: delutkast til prosjektbeskrivelse

1

Prosjektbeskrivelse

1.1

Tittel: Studentflyt mellom høyere utdanningsinstitusjoner

Dette prosjektet har som mål å kartlegge studentflyten mellom institusjonene i høyere utdanning i
Norge.

1.2 Mål
Kunnskapsdepartementet har foreslått endringer i finansieringssystemet for institusjoner i høyere
utdanning. I korte trekk går endringene ut på å beholde studiepoengproduksjon og
utvekslingsstudenter som indikator, å bevare dagens finansieringskategorier (A-F) samt å innføre en
indikator for ferdige bachelor-, master- og PPU-kandidater (Proposisjonen 2015-2016, s. 281-282).
Innføring av indikator for kandidatproduksjon fordrer bedre forståelse av frafallsfenomenet.
Sektoren blir møtt med høye frafallstall i presseoppslag, seinest i 2014 da tall fra Statistisk
Sentralbyrå (SSB) viste at 36,8 % av alle studenter ikke fullførte noen grad innen åtte år.
Studenter kan falle i fra på 3 forskjellige nivåer:
Programfrafall: Studenter som faller i fra et program kalles for programfrafalte. Disse faller ikke
nødvendigvis i fra institusjonen.
Institusjonsfrafall. Studenter som faller i fra en institusjon kalles for institusjonsfrafalte. Disse er også
programfrafalte men ikke nødvendigvis sektorfrafalte.
Sektorfrafall: Studenter som faller i fra sektoren kalles for sektorfrafalte. Disse er også både
programfrafalte og institusjonsfrafalte.
Analyser ved UiB viser profesjons- og masterstudier har lavest institusjonsfrafall, mens års- og
bachelorstudier har høyest. I tillegg er det påvist at andelen som faller fra i løpet av studieløpet på
bachelor, master og profesjonsstudier sett under ett, holder seg noenlunde stabilt år etter år, men at
det er store variasjoner mellom fakultetene.
Analyser viser også at det er mange med grei studiepoengproduksjon som faller i fra UiB, og at de
aller fleste faller i fra i andresemesteret. Dette kan ha sammenheng med bytte av institusjon, og ikke
sektorfrafall, ettersom Samordna Opptak foregår på sommeren før tredje semester. Dermed er det
nyttig å kartlegge denne studentflyten mellom institusjonene.
Når deler av utdanningsinstitusjonenes finansieringssystem blir knyttet opp mot kandidatproduksjon,
vil institusjonsfrafall i større grad kunne gi økonomisk tap, mens institusjonene vil vinne på å få
tilførsel av studenter som har startet studieløpet ved en annen institusjon.
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Det er en politisk villet beslutning å ha et stort nasjonalt utdanningstilbud med muligheter for å
fullføre utdanninger ved andre utdanningsinstitusjoner enn den kandidatene startet utdanningen
ved. Det samme gjelder ved utveksling og internasjonalisering.
Fra et samfunns- og studentperspektiv er dette formålstjenlig, så lenge studenten fullfører en grad.
For den enkelte institusjon vil institusjonsfrafallet være økonomisk negativt om samlet
studiepoengproduksjon går ned og institusjonen avgir flere kandidater enn den mottar. Ved å
kartlegge studentflyten mellom institusjonene kan man få en oversikt over den samlete studentflyten
i sektoren, noe som vil øke forståelsen av sektorfrafallet og gi grunnlag for utvikling av tiltak for å
stimulere studentenes fullføring av sin grad.

1.4 Data
Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) registeringsdata for studenter. Det må søkes om å
få en anonymisert tilgang til disse.
Datavarehuset STAR tilbyr studentdata for blant annet innpassede studiepoeng fra andre
institusjoner. Disse dataene er tilgjengelige gjennom presentasjons- og rapportverktøyet Tableau,
som nå er tatt i bruk av de aller største institusjonene i Norge. Får å få innblikk over innpassede
studiepoeng fra UiB hos andre institusjoner krever det samarbeid med andre institusjoner.
SSB har data som er især viktige for å forklare hvorfor studenter skifter institusjon (for eksempel
ekteskap eller samboerskap), og hvor studenter som er sektorfrafalte blir av (for eksempel
fulltidsjobb eller sykdom).

1.4 Metode
Hovedmålet er å


beregne den andelen av institusjonsfrafallet ved UiB som skyldes bytte av lærested de siste
10 år, samt hvor våre tidligere studenter starter opp sine nye studier.



Bedømme hvor de sektorfrafalte blir av.
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Notat
Til:
Universitetets utdanningsutvalg
Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 11. mars 2016

Ephorte: 2016/2893

Bakgrunn
Studentundersøkelser brukes i stadig større grad som rettesnor i arbeidet innad i
institusjonene. På en annen side kan ikke en eneste standardisert form favne alle spørsmål
som er viktige for hver enkel institusjon. Det er derfor hensiktsmessig å få på plass en
undersøkelse som er tilpasset våre databehov. Per i dag er det en rekke undersøkelser som
dekker temaer som er relevante for studenter, mens kandidatundersøkelser er en
mangelvare (se vedlegg).
Dette notatet ser derfor nærmere på kandidatundersøkelsene fra NIFU og Karrieresenteret.
Vurdering
NIFU gjennomførte i 2015 en «spesialundersøkelse» som dekket blant annet følgende tema:


Forhold på arbeidsmarkedet
o Arbeidsledighet og irrelevant arbeid
o Jobbens stillingsprosent
o Arbeidsstedets geografiske posisjon
o Forholdet mellom arbeidsoppgaver og nivået på utdannelsen



Forhold på lærerstedet
o Tilfredshet med utdanningen og lærestedet
o Kandidatenes høyeste planlagte utdanningsmål
o Studienes arbeidsrelevans
o Tilfredshet med sosiale- og faglige miljøet blant studentene
o Tilfredshet med den faglige kvaliteten og undervisningskvaliteten
o Samlet vurdering av lærersted og utdanningen
o Tilfredshet med tilbakemeldinger

Deler av denne undersøkelsen («forhold på lærestedet») overlapper med de andre
studentundersøkelsene (se vedlegg for en sammenligning).
Et problem er at undersøkelsen er rettet mot bestemte kandidatgrupper, og i 2015 var dette
kandidater i økonomisk-administrative fag og realfag. Undersøkelsen gjennomføres også kun
annethvert år. NIFU har også såkalte «Halvtårsundersøkelser» rettet mot kandidater med
høyere grad. Denne tar opp færre temaer enn Spesialundersøkelsen, og gjennomføres
annethvert år.
Karrieresenteret ved SIB har i en årrekke samarbeidet med UiB, NHH og HiB om å
gjennomføre en felles undersøkelse angående overgangen mellom studier og arbeidslivet,
og studienes faglige relevans i arbeidslivet. Denne er kjent som Kandidatundersøkelsen.
Karrieresenterets undersøkelse dekker blant annet følgende tema:


Forhold på lærestedet
o Tilfredshet med utdanninga
o Aktiviteter ved siden av studiene
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o
o
o
o
o
o
o


Jobb under studiene, og om denne var relevant for i forhold studiene og dagens
jobb
Utveksling
Samarbeid med virksomheter utenfor institusjonen
Årsakene til hvorfor man ikke tok høyere grad
Studienes arbeidsrelevans
Ferdigheter ervervet fra studiene
Preferanser for undervisningsmetoder under studiene

Forhold på arbeidsmarkedet
o Antall jobbsøknader og jobbintervju
o Årsakene for å takke nei til et jobbtilbud
o Motivasjonsfaktorer for jobbsøking
o Kanaler som ble benyttet for å finne den første jobben
o Årsakene for at man har irrelevant arbeid
o Antall relevante jobber etter endt utdannelse
o Årsakene for å slutte i relevant jobb
o Jobbens stillingsprosent
o Ansettelsesforhold
o Arbeidsstedets geografiske posisjon
o Forholdet mellom lønn og arbeidets verdi
o Jobbsektor
o Viktigste arbeidsfunksjoner
o Sammenhengen mellom utdanning og nåværende jobb

Deler av også denne kandidatundersøkelsen (forhold på lærerstedet) overlapper med de
andre studentundersøkelsene (se vedlegg).
Karrieresenterets undersøkelse er grundigere enn NIFU-undersøkelsene når det gjelder
situasjonen rundt jobbsøking og arbeidsmarkedet, og har alle uteksaminerte studenter i 2014
som målgruppe.
Vi har derfor besluttet å delta i Karrieresenterets kandidatundersøkelse også denne gangen.
De fleste spørsmålene er felles for institusjonene, med noen få institusjonsspesifikke unntak.
Ideas2evidence har fått anbudet om å gjennomføre undersøkelsen og utarbeide rapport.
I det pågående arbeidet mot frafall har vi denne gangen valgt å bruke denne undersøkelsen
til å kartlegge hvordan kandidatene har posisjonert seg i forhold til arbeidsmarkedet. Dette
gjøres ved å spørre kandidatene om de har hatt et aktivt forhold til oppbygging av
bachelorgraden sin i løpet av studietiden, og om dette fikk konsekvenser for jobbmuligheter. I
tillegg spørres kandidatene om eventuelle årsaker som kunne ha ført til deres frafall fra
studiene.
Kandidatene spørres også om i hvilken sektor de arbeider. Dette er spesielt nyttig
informasjon i rekrutteringssammenheng. Her var et av svaralternativene «offentlig
administrasjon», noe vi vurderte å være for grovkornet for dette formålet. I det nye
spørreskjemaet vil de som svarer «offentlig sektor» derfor få ytterligere oppfølgingsspørsmål
angående hvor de jobber med følgende svaralternativer:
 Departement/Direktorat
 Fylkeskommune/Fylkesmann
 Tilsyn/ombud/råd/etat
 Kommunesektoren
 NAV
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Annet [tekstboks]

I tillegg har vi valgt å kartlegge profesjonskandidatenes motivasjon/årsaker for sitt studievalg,
og hvilken sektor i arbeidslivet som var målet for utdanningen.
Fremdriftsplan
Når
Februar
April:
Juni:
August
September?

Arbeid
Testing av spørjeskjema,
søknad NSD, m.m.
Fremskaffe adresser, m.m.
Spørreskjema ut. Ute i tre
uker
Undersøkelsen ferdig

Ansvarlig
Ideas2Evidence

Rapport ferdig medio
august
Presentasjon på
institusjonene
For offentligheten

Ideas2Evidence

Inst./ KS
Ideas2Evidence
Ideas2Evidence

Alle
KS

Saken legges fram til orientering

Vedlegg:
- Sammenligning av tema i undersøkelsene
- spørreskjema
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Vedlegg: sammenligning av tema dekket i ulike studentundersøkelser
Universitetet i Bergen gjennomførte våren 2013 studiekvalitets- og læringsmiljøundersøkelsen «UiB-student 2013» blant alle universitetets studentgrupper. Undersøkelsen
bestod av en spørreundersøkelse distribuert til 4450 studenter, og samtaler med studenter
på fakultetene […] Undersøkelsen er delvis en oppfølging av tidligere studentundersøkelser
ved UiB (Studenbarometrene 2001-2009 og læringsmiljøundersøkelsene 2004-2010).1
Følgende tema ble dekket2:






Læringsmiljø og studiesituasjon
o Læringsmiljø – Fysisk miljø og tjenester
o Læringsmiljø: Deltakelse, trivsel, integrasjon
Kvalitet i utdanningen, herunder internasjonalisering og studentaktiv forskning
o Kvalitetssystem
o Undervisning og vurdering
o Utveksling/internasjonalisering
o Læringsutbytte
Studiegjennomføring
o Motiv, motivasjon, arbeidsinnsats
Kompetanse og arbeidslivsorientering
o Kompetanse, Arbeidslivsrelevans

Brorparten av disse temaene er også dekket av Studiebarometeret. Den store forskjellen er
at UiB-student-2013 var en langt mer grundig undersøkelse både i forhold antall spørsmål og
målgruppe. I tillegg stilte UiB-student-2013-undersøkelsen en rekke spørsmål som anses
som svært viktige i studiekvalitetsarbeidet ved UiB:





Studiemålet
Institusjons- og programfrafall, og årsakene bak
Digitalisering
Internasjonalisering

Disse temaene er ikke dekket i Studiebarometeret.
Studentens Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) kartlegger studentenes psykososiale
forhold. Følgende tema er dekket:




Forhold på studiestedet
o Tilfredshet med studiebyen
o Skifte av studieprogram
o Deltakelse i fadderordning
o Opplevelse av mottaket på nåværende studieprogram
o Deltakelse i frivillig studentengasjement
o Oppfatning av studiet som meningsfullt
o Forhold som kan påvirke studiet negativt
Studieferdigheter
o Studieprogresjon
o Vurdering av egne studieferdigheter
o Tid brukt på studiet

1

Se «UiB-student 2013 - samlerapport fra studentundersøkelsen 2013 til Universitetets utdanningsutvalg og
Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Bergen» for mer informasjon.
2
Se Saknotat om studentundersøkelse 2013 (22.02.13)
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o
o
o
o
o

Sentrale forklaringer på egenrapportert studiemestring
Stryk
Eksamensangst
Redsel for muntlige fremlegg
Bruk av prestasjonsfremmende medikament på studiet

I tillegg spørres det om sosiale forhold, bolig, økonomi, fysisk helse, personlig anliggende, og
rusmidler.
Spørsmål angående fadderordning, mottak på studieprogram, oppfatningen av studier,
studiemestring, og stryk stilles ikke i de andre nevnte undersøkelsene. SHoT-undersøkelsen
gjennomføres annethvert år.
Undersøkelsene er derfor overlappende og dekker spørsmål angående studenttilværelsen,
mens undersøkelser angående uteksaminerte kandidater er det langt færre av.
Tabell 1 sammenligner tematisk studentundersøkelser og kandidatundersøkelser fra
Karrieresenteret (kommende) og NIFU.
Tabell 1 Sammenligning av studentundersøkelser (UiB-student, Studiebarometeret, og SHoT) og kandidatundersøkelser
(Karrieresenteret og NIFU).

Tema

Fysisk miljø
Sosial miljø
Faglig miljø
Studiekvalitetsbasen
Undervisning
Vurdering
Internasjonalisering
Motivasjon
Tilfredshet med arbeidsinnsats
Kompetanse/kvalifikasjoner fra
utdanninga
Arbeidsrelevans
Studiemål
Frafall
Digitalisering
Tilfredshet med studiebyen
Tilfredshet med institusjonen
Tilfredshet med studieprogrammet/
meningsfulle studier/oppfatning av
studieprogrammet/valgt samme
studium igjen
Fadderordning
Mottak på studiet

UiBstudent
2013

Studiebarometeret
2014













SHo
T
2014



















NIFU
Kandidatundersøkelse
2015








Kandidatundersøkelse
n 2016
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Studiemestring
Stryk
Sosiale forhold
Bolig
Rusmidler
Fysisk helse
Økonomi
Læringsutbytte
Tidsbruk
Medvirkning
Oppfølging
Tilbakemelding
Praksis
Engasjement
Overordnet tilfredshet
Mobbing/trakassering/negativ
påvirkning
Plager som skyldes arbeidsmiljø
Karaktermål
Studieprogresjon
Nivået på egne karakterer
Tilrettelegging grunnet redusert
funksjonsevne
Psykisk helse
Sosiale forhold
Medikamentbruk
Personlighet
Deltagelse i programevaluering
Studentdemokrati
Forholdet mellom ansatte og studenter
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43

q1

Hva er din situasjon i forhold til utdanning/studier?

 Jeg har avsluttet mine studier
 Jeg er fortsatt under utdanning/har fortsatt å studere
ScreenedOutSurveyScript

Undersøkelsen gjelder kandidater som har avsluttet sine studier, og du er da ikke i målgruppen for resten av
undersøkelsen. Mange takk likevel for at du ville svare!
q2

Hva er ditt kjønn?

 Mann
 Kvinne
q3

Hvilket år er du født?
Skriv fødselsåret ditt med fire siffer (eks. 1985)

q4

Hva er din hovedbeskjeftigelse?

 Fast ansettelse
 Vikariat
 Engasjement
 Stipendiat
 Permisjon (fra jobb)
 Selvstendig næringsdrivende
 Arbeidsledig
 Annet____________
q5

I hvilket fylke hadde du hjemstedet ditt før du begynte å studere?

 Hordaland
 Rogaland
 Sogn og Fjordane
 Akershus
 Oslo
 Østfold
 Hedmark
 Oppland
 Buskerud
 Vestfold
 Telemark
 Aust-Agder
 Vest-Agder
 Møre og Romsdal
 Sør -Trøndelag
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 Nord-Trøndelag
 Nordland
 Troms
 Finnmark
 Utenfor Norge
q6

Hva er din høyeste akademiske grad?

 Bachelor
 Allmennlærer/Grunnskolelærer (4 år)
 Master
 Profesjonsutdanning (psykologi/med) av minst 6 års varighet
q7

Hvor tok du utdanningen din?
Kryss av for hvor graden/ vitnemålet ditt ble utstedet.

 UiB – Det humanistiske fakultet
 UiB – Det juridiske fakultet
 UiB – Det matematisk–naturvitenskaplig fakultet
 UiB – Det medisinsk – odontologiske fakultet
 UiB – Det psykologiske fakultet
 UiB – Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 HiB – Avdeling for helse- og sosialfag
 HiB – Avdeling for ingeniør- og økonomifag
 HiB – Avdeling for lærerutdanning
 NHH - Økonomi og administrasjon
 NHH - Regnskap og revisjon
q8

Ville du valgt samme studium dersom du skulle begynne å studere i dag?

 Ja
 Ja, men med en annen fagkombinasjon
 Nei
 Ikke sikker
q99_0

Har du gjennomført:
Integrert mastergrad i odontologi

 Annen mastergrad
q99_1

Hva var bestemmende for ditt valg av profesjonsstudium?
Flere valg mulig

 Jobb/yrkesmuligheter etterpå
 Lønn
 Status
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 Få brukt gode karakterer
 Venner/familie er i samme yrke/profesjon
 Annet____________
q99_2

Hva var målet med valgt profesjon? Å arbeide:

 I det offentlige
 I privat praksis
 I privat sektor forøvrig
 I frivillig sektor
 Annet____________
 Ingen bestemt mening
q100

I hvilken grad stemmer følgende påstander om dine studievalg?

1 - I svært
liten grad

2

3

4

5 - I svært
stor grad

Jeg satt sammen bachelorgraden med tanke på fremtidige
jobbmuligheter



  



Fagkombinasjonen i bachelorgraden fikk konsekvenser for
problemstillingen på masteroppgaven



  



Valgene jeg tok i løpet av studiene har fått konsekvenser for
jobb etterpå



  



q101

Vurderte du å slutte før fullførte studier?

 Ja
 Nei
q101_2

Hvis ja, hvorfor?
Flere kryss mulig

 Private forhold
 Manglende faglig oppfølging
 Krevende studie
 Vurderte å begynne på annet studie
 Annet____________
q9

Jobbet du eller deltok du i noen av følgende aktiviteter ved siden av studiene?
Sett gjerne flere kryss.

 Jobbet under studiene
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 Hadde verv i en organisasjon
 Drev med frivillig arbeid
 Nei, ingen av disse
q10_1

Tok du deler av din utdannelse i utlandet, enten som del av et utvekslingsprogram eller etter eget initiativ?

 Utveksling
 Eget initiativ
 Nei, hadde ikke utenlandsopphold i forbindelse med studiene
q11_1

Var problemstilling for bachelor- eller masteroppgave utviklet i samarbeid med en virksomhet utenfor egen
institusjon?

 Ja
 Nei
q11_2

I hvilken grad bidro dette samarbeidet til at du fikk en konkret jobb (i bedriften eller annen bedrift)?

 I svært liten grad
 I liten grad
 Verken i liten eller stor grad
 I stor grad
 I svært stor grad
 Vet ikke
q12_1

Har du hatt praksis som en del av studiet?

 Ja
 Nei
q12_2

I hvilken grad bidro denne praksisen til at du fikk en konkret jobb (i bedriften eller annen bedrift)?

 I svært liten grad
 I liten grad
 Verken i liten eller stor grad
 I stor grad
 I svært stor grad
 Vet ikke
q13_2

For deg som sluttet å studere etter oppnådd bachelorgrad: Hva er den viktigste årsaken til at du ikke har tatt en
høyere grad?

 Planla ikke en høyere akademisk grad
 Det eksisterer ikke noen høyere grad i min utdanning
 Kom ikke inn på mastergrad eller lignende
 Fikk en jobb jeg ønsket meg
 Ønsker en pause før jeg går videre med en høyere grad
 Annet____________
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q14

Når begynte du å søke jobb?

 Før siste semester
 I løpet av siste semester
 0-3 måneder etter avsluttet utdanning
 Mer enn 4 måneder etter avsluttet utdanning
 Fikk jobb uten å søke
 Ikke sikker/ Husker ikke
q15

Omtrent hvor mange jobbsøknader har du sendt?

0
 1-5 søknader
 6-10 søknader
 11-20 søknader
 21-50 søknader
 51 søknader eller flere
q16

Hvor viktig er følgende faktorer for deg når du søker jobb?
1 - Svært lite viktig

2

3

4

5 - Svært viktig

Vet ikke

At jobben er faglig utfordrende



  





Hvor arbeidsplassen er plassert geografisk



  





Lønnsnivå



  





Gode karrieremuligheter



  





Jobben er selvstendig



  





Stabil og trygg arbeidsplass



  





Jobben er samfunnsnyttig



  





Internasjonale karrieremuligheter



  





Godt arbeidsmiljø



  





q17

Hvilke kanaler brukte du for å finne din første jobb?
Sett gjerne flere kryss.

 Stillingsutlysninger i trykte medier og internett
 Jobbdatabaser
 Personlig nettverk
 Sosiale medier
 Direkte kontakt med arbeidsgiver
 Vikarbyråer/bemanningsbyrå
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 NAV
 Bedriftspresentasjoner
 Annet____________
q18

Hvor mange jobber har du hatt etter avsluttet studiet, inkludert den du har nå?

1
2
 3 eller flere
q19

Hvor relevant vurderer du din nåværende jobbsituasjon i forhold til utdanningen? Når det gjelder:
1 - Svært lite relevant

2

3

4

5 - Svært relevant

Vet ikke

Arbeidsgiver



  





Arbeidsoppgaver



  





Stillingsnivå



  





q20

Alt i alt, hvordan opplever du din nåværende jobbsituasjon?

 Har ikke relevant jobb
 Har relevant jobb
q21

For deg som ikke har relevant arbeid i nåværende arbeidssituasjon Hvor stor betydning mener du følgende
forhold har hatt for at du ikke har relevant jobb?
1 - Svært stor
betydning

2

3

4

5 - Svært liten
betydning

Vet
ikke

For lite relevant yrkeserfaring



  





For dårlige karakterer



  





For lite yrkesrettet utdanning



  





For mange andre med samme
utdanning



  





Få relevante stillinger å søke på



  





Geografiske forhold



  





Fagkombinasjon



  





Studiestedet for dårlig til å formidle
kompetansen
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1 - Svært stor
betydning
Jeg selv er for dårlig til å formidle min
kompetanse



2

3

4

  

5 - Svært liten
betydning

Vet
ikke





q22

For deg som har relevant arbeid Hvor lang tid tok det fra du avla din siste eksamen til du fikk tilbud om din
første relevante jobb?

 Fikk jobb før jeg var ferdig med eksamen
 0-3 mnd
 4- 6 mnd
 7-12 mnd
 Mer enn 1 år
q23

Jobber du heltid eller deltid?

 Heltid
 Deltid
q23a

Vil du si det er frivillig eller ufrivillig at du jobber deltid?

 Frivillig
 Ufrivillig
q23b

Hva er din ordinære brutto lønn før skatt i din nåværende stilling? (Ikke ta med bonus/ goder/ekstrainntekter)
Skriv inn i hele kroner uten mellomrom, for eksempel slik: 350000, hvis din ordin ære brutto lønn er tre hundre
og femti tusen

q24_1

Hvor arbeider du nå?

 Hordaland
 Rogaland
 Sogn og Fjordane
 Akershus
 Oslo
 Østfold
 Hedmark
 Oppland
 Buskerud
 Vestfold
 Telemark
 Aust-Agder
 Vest-Agder
 Møre og Romsdal
50

 Sør -Trøndelag
 Nord-Trøndelag
 Nordland
 Troms
 Finnmark
 Utenfor Norge
q24_2

I hvilken kommune?

 Bergen
 Etne
 Sveio
 Bømlo
 Stord
 Fitjar
 Tysnes
 Kvinnherad
 Jondal
 Odda
 Ullensvang
 Eidfjord
 Ulvik
 Granvin
 Voss
 Kvam
 Fusa
 Samnanger
 Os
 Austevoll
 Sund
 Fjell
 Askøy
 Vaksdal
 Modalen
 Osterøy
 Meland
 Øygarden
 Radøy
 Lindås
 Austrheim
 Fedje
 Masfjorden
q25

Har du fått arbeid på det geografiske stedet du ønsket?

 Ja
 Nei
q27

Innen hvilken sektor er din nåværende stilling?
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 Offentlig sektor
 Privat sektor
 Organisasjon (LO, Røde Kors, partipolitisk org. eller annet)
q28

Innen hvilket område er din nåværende jobb?

 Offentlig administrasjon
 Høyere utdanning/forskningsinstitusjon
 Grunnskole, videregående skole
 Barnehage
 Helse, sosial, omsorg
 Olje/gass/energi
 Industri/produksjon
 Bygg/anlegg
 Fiskeri/havbruk/annen primærnæring
 Transport/logistikk
 Shipping
 IKT/tele
 Media, kultur
 Handel, reiseliv
 Bank/ forsikring/ finans
 Konsulent / rådgivning
 Revisjon
 Annen privat tjenesteyting
 Annet (noter):____________
q102

Arbeider du i:

 Departement/Direktorat
 Fylkeskommune/Fylkesmann
 Tilsyn/ombud/råd/etat
 Kommunesektoren
 NAV
 Annet____________
q29

Hva mener du er de viktigste funksjonene/ oppgavene i jobben din?
Flere kryss mulig

 Saksbehandling
 Ledelse
 Administrasjon
 Prosjektarbeid
 Kundebehandling/førstelinje
 Rådgivning/veiledning
 Salg/markedsføring/reklame
 Informasjon/formidling/journalistikk
 Økonomi/regnskap
 Undervisning/opplæring/pedagogisk arbeid
 Forskning
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 Teknisk utvikling/prosjektering
 Personaloppgaver
 Pleie/pasientkontakt
 Annet____________
q30

Hvordan opplever du sammenhengen mellom utdanningen din og din nåværende jobb?

 Arbeidsoppgavene krever den fagkunnskapen jeg tilegnet meg gjennom utdanningen min
 Arbeidsoppgavene krever generelle kvalifikasjoner fra utdanningen
 Arbeidsoppgavene krever ikke utdanning på det nivået jeg har, men det er en fordel å ha det
q31

I hvilken grad mener du at studiene har gitt deg følgende ferdigheter?
1 - I svært liten
grad

2

3

5 - I svært stor
grad

4

Faglig og teoretisk kunnskap



  



Evne til å tilegne seg ny kunnskap



  



Evne til å benytte sin kunnskap på nye områder



  



Formidlingsevne, skriftlig og muntlig



  



Analytiske ferdigheter



  



Metodiske ferdigheter



  



Evne til å samarbeide



  



Evne til å arbeide under press



  



Evne til å knytte kontakter og bygge relasjoner



  



Evne til å administrere og koordinere oppgaver



  



Evne til å tenke selvstendig og kritisk



  



Evne til å bruke teoretisk kunnskap i praktiske
situasjoner



  



q32

Hvilke av følgende ferdigheter tror du blir vurdert som viktig eller mindre viktig i arbeidslivet ved ansettelse?

1 - Svært lite
viktig

2

3

4

5 - Svært
viktig

Faglig og teoretisk kunnskap



  



Evne til å tilegne seg ny kunnskap
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1 - Svært lite
viktig

2

3

4

5 - Svært
viktig

Evne til å benytte sin kunnskap på nye områder



  



Formidlingsevne, skriftlig og muntlig



  



Analytiske ferdigheter



  



Metodiske ferdigheter



  



Evne til å samarbeide



  



Evne til å arbeide under press



  



Evne til å knytte kontakter og bygge relasjoner



  



Evne til å administrere og koordinere oppgaver



  



Evne til å tenke selvstendig og kritisk



  



Evne til å bruke teoretisk kunnskap i praktiske
situasjoner



  



q33

I hvilken grad opplever du at utdanningen din har gitt deg tilstrekkelige kunnskaper/ferdigheter til å mestre
jobben du har?

 1 - Ikke i det hele tatt
2
3
4
 5 - I stor grad
 Vet ikke
q34

Hva skulle du ønske du hadde mer av i studiet?
Flere kryss mulig

 Teori
 Praksis
 Utveksling
 Prosjektarbeid
 Savner ikke noe spesielt
 Annet:____________
q39a

For deg som har hatt to eller flere jobber etter avsluttede studier Hvor lenge var du ansatt i din første stilling?

 < 2 måneder
 2-6 måneder
 7-12 måneder
 > 12 måneder
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q39b

Hva var årsaken til at du sluttet i din første stilling?

 Fikk ny jobb
 Vikariatet/engasjementet tok slutt
 Ble sagt opp
 Sa selv opp

CompleteSurveyScript

Mange takk for at du svarte på undersøkelsen!
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