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Notat
Til:
Universitetets utdanningsutvalg
Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 13. november 2015

Ephorte: 2015/12198

Bakgrunn
Frem til nå har UiBs rekrutteringsarbeid særlig vært rettet mot avgangselever i videregående
skole og andre som snart skal søke høyere utdanning, gjennom skolebesøk og
utdanningsmesser.
De siste årene har det vært et stort fokus på utdanning og yrkesliv både i samfunnet og i
skolen, særlig ved innføringen av det obligatoriske faget «Utdanningsvalg» i alle trinn på
ungdomsskolen. Skoleelever er i dag også stadig yngre når de blir introdusert for forskning
og vitenskapelig metode. En antakelse er derfor at elever tidligere enn før gjør seg tanker om
utdanning.
På det meste har UiB deltatt på åtte utdanningsmesser for videregående skoler i året, mens
det for 2016 er fastsatt deltakelse på fem messer. For å sørge for at skoleelever tidlig kan ta
opplyste valg om utdannings- og yrkesvalg, vil det være naturlig å rette mer av
rekrutteringsarbeidet mot elever i ungdomsskolen og de første trinnene i videregående skole.
Utdanningsutvalget gjorde følgende vedtak i sak 29/14 10. september 2014:
«Rekrutteringsarbeidet ved UiB er i hovedsak innrettet mot 3. klassingene i videregående
skoler. Rekrutteringsarbeidet bør også rettes inn tidligere enn siste år på videregående. Det
er viktig å avklare forventninger om hva universitetsutdanningene er tidligere i skoleløpet.
Et mulig samarbeidsområde med ungdomsskolene, er innen faget «utdanningsvalg», som er
et eget fag i ungdomsskolene.»
I sitt møte 15. april 2015 kom utdanningsutvalgets medlemmer med følgende innspill til sak
23/15:
 Informasjon om mulighetene for skolebesøk bør samles på ett sted på nettsidene
våre, slik at lærerne ute i skolene slipper å bruke tid på å lete seg frem til rett institutt
først.
 Ikke alle rådgiverne ved skolene er oppdaterte når det gjelder studietilbud. Derfor bør
også lærere og rådgivere være en viktig målgruppe.
 Flere fakulteter har hatt besøk av skoleklasser som har fått informasjon om
studietilbudet. Det har kommet gode tilbakemeldinger på disse tiltakene. Det har også
vært et tilsvarende tiltak på museet, som har vært veldig populært.
På bakgrunn av dette har Studieadministrativ avdeling startet «Skoleprosjektet». Prosjektet
har som hovedmålsetting å styrke UiBs kontaktflate mot skoleverket. UiB har en rekke ulike
tilbud til og kontaktpunkter med skoleklasser, lærere, og rådgivere skoleverket. Prosjektet
ønsker å tilrettelegge for samarbeid og koordinering av disse der det kan være
hensiktsmessig.
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For å styrke kontaktflaten mot skoleverket skal prosjektet starte opp nye aktiviteter rettet mot
8. – 12. trinn i skolen.
Prosjektorganisering
Prosjektgruppen har deltakere fra Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning, Kontor
for etter- og videreutdanning, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
Lektorutdanningen ved UiB og Amalie Skram videregående skole.
Utdanningsutvalget fungerer som styringsgruppe for prosjektet. Studielederforum
v/studielederne for de respektive fakultetene er referansegruppe for prosjektet.
Underveis i prosjektet ønsker vi å få tilbakemeldinger fra målgruppen, og vil derfor ved behov
også opprette fokusgrupper bestående av lærere og rådgivere i ungdoms- og videregående
skoler.
Prosjektplan
Prosjektet er organisert i tre delprosjekt med følgende arbeidstitler; 1) Informasjon og
samordning, 2) Yngre målgruppe og 3) Samarbeidsskoler.
Prosjektplanen i sin helhet ligger vedlagt.
Status for Skoleprosjektet
Forrige møte i prosjektgruppen for Skoleprosjektet ble avholdt 23. november 2015.
Utvalgte aktiviteter:
Nettsiden uib.no/skole ble publisert 21.10.2015 På uib.no/skole er alle UiBs tilbud til
skoleverket samlet. Målgruppen for nettsiden er lærere og rådgivere i skolen. Nettsiden har
vært på høring til redaksjonsrådet og skal brukertestes blant lærere og rådgivere i skolen.
UiB fikk gjennom Bergen kommunes prosjekt «Ka vil DU bli?» anledning til å holde
informasjonsmøter for elever på niende og tiende trinn på Rothaugen ungdomsskole og
Gimle ungdomsskole. Informasjonsmøtene var en del av faget «Utdanningsvalg» i
ungdomsskolen og ble holdt for i overkant av 200 elever 18. september, og ytterligere ca. 90
elever i begynnelsen av desember. Foredraget fokuserte på hva høyere utdanning er og
hvordan det kan gagne både en selv og samfunnet å studere og forske. Foredraget var også
ispedd personlige historier fra studentene om hvordan de var usikre på hva de ville bli.
Gjennom samarbeid med Holen skole gjennomførte vi to «prøveforelesninger» for mindre
klasser før foredragene 18. september. Elevene svarte på en kort spørreundersøkelse i
etterkant av foredraget. Tilbakemeldingene i undersøkelsen var stort sett gode, og elevene
trakk særlig frem at det var positivt at foredraget viste at det er naturlig å være usikker på
utdanningsvalg og at det er lov å ombestemme seg. Vår vurdering er at foredraget i neste
runde med fordel kan knyttes bedre opp mot den øvrige undervisningen i faget
Utdanningsvalg, og at koblingen mellom videregående opplæring og høyere utdanning bør
komme klarere frem. «Utdanningsvalg» er et relativt nytt skolefag, og vi opplevde i vår
kontakt med skolene at innholdet i faget fortsatt er ganske uklart for mange. Læreplanen er
fleksibel, og det virker å være gode muligheter for å få innpass med ulike opplegg i faget.
Prosjektleder har hatt møter med aktuelle interne og eksterne samarbeidspartnere som
Forskningsdagene UNG, Amalie Skram videregående skole, Holbergprisen i skolen, Kontor
for samfunnskontakt, Skolelaboratoriet i realfag, Universitetsmuseet, Kontor for videre- og
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etterutdanning og Rådgiverforum Hordaland, i tillegg til kontakt med flere institutter og
Utdanning i Bergen. Erfaringene fra disse møtene er at det både er behov for og ønske om
økt kontakt mellom de ulike aktørene som jobber med skolekontakt. For å imøtekomme dette
koordineringsbehovet har Studieadministrativ avdeling sendt ut et brev til alle fakultetene
hvor instituttene oppfordres til å utpeke en fast «skolekontakt».
Viser til vedlagt tabell for informasjon om de øvrige tiltakene i prosjektet og tidsplan for disse.
Saken legges frem for drøfting.
Drøftingspunkter:




På hvilken måte kan fakultetene og Studieadministrativ avdeling samarbeide videre om
en styrket satsning på skolesamarbeid?
På hvilken måte kan Skoleprosjekt dra nytte av det eksisterende
partnerskolesamarbeidet?
På hvilken måte kan UiB skape en mer systematisk dialog på politisk nivå i Bergen
kommune og Hordaland fylkeskommune?

Vedlegg:
1: Framdriftsplan for skoleprosjektet
2. Prosjektplan for skoleprosjektet
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Delmål i prosjektplanen

Status

Planlagte aktiviteter

Lage en nettside for skoleverket

Nettsiden uib.no/skole ble publisert 21.oktober. Siden ble
sendt til fakultetene for kommentarer på innhold og oppsett
27. oktober.

Nettsiden skal brukertestes blant lærere og
rådgivere fra Amalie Skram vgs., Holen
ungdomsskole og Rådgiverforum Hordaland i
begynnelsen av november.

Trykket opp «bokmerker» med uib.no/skole til bruk i
promotering.

Dele ut bokmerker med uib.no/skole til lærere på
Faglig-pedagogisk dag 5. februar.

Lage en promoteringsplan for uib.no/skole blant
skoler i Bergen.
Få oversikt over UiBs eksisterende
rekrutteringstiltak mot ungdom

Kontaktmøter med Holbergprisen i skolen,
Forskningsdagene UNG, Skolelaboratoriet i realfag,
Utdanning i Bergen, Kontor for samfunnskontakt,
Lektorutdanningen ved UiB og Universitetsmuseet. Møter
med ansatte som jobber med skolebesøk på instituttene i
tillegg til faste møtepunkter med redaksjonsrådet ved UiB.

Arbeidet vil pågå gjennom hele prosjektperioden.

Lage rutiner som skaper et mer
samlet og koordinert tilbud til
skoleverket

Se forrige punkt for samarbeidspartnere på UiB.

Arbeidet vil pågå gjennom hele prosjektperioden.

Etablert kontaktpunkt med Amalie Skram vgs., Holen
ungdomsskole og Rådgiverforum Hordaland.
Prosjektleder informerte om Skoleprosjektet på Utdanning i
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Bergens Rådgiversamling 9-10.11.

Sendt ut brev til alle fakultetene med oppfordring til å
utpeke en fast «skolekontakt».
Ha informasjon om UiBs tilbud til
skoleverket på ansattsidene

Lagt ut en kort tekst om Skoleprosjektet på ansattsidene.

Utvide samarbeidet med Amalie
Skram videregående skole og UiBs
andre samarbeidsskoler

Tett kontakt med deltaker fra Amalie Skram i
prosjektgruppen om mulige nye samarbeidsområder.

Øke antall «Fagdag i bedrift»-besøk
hos UiB

Møte 21. 10. med prosjektleder for «Ka vil DU bli?» i Bergen
kommune som organiserer fagdagene.

Skal oppdateres og utvides ila. våren 2016.

Nytt og bedre infomateriell til Bergen kommune
om UiBs fagdager i 2016.

Høsten 2015 holder Institutt for fysikk og teknologi, Kjemisk
institutt, Institutt for informatikk og Institutt for
fremmedspråk og LLE fagdager for ungdomsskoleelever.
Holde informasjonsmøter for
ungdomsskolelever

Informasjonsmøter ble holdt for i overkant av 200 elever på
Gimle og Rothaugen i faget «Utdanningsvalg» 18.
september og for ca. 90 elever i tiendeklasse på Rothaugen
8., 9. og 10. desember.

Undersøker muligheten for flere møter på
Rothaugen, Ny Krohnborg, Slåtthaug og Danielsen
ungdomsskole våren 2016.

Gjennomføre et forsøksprosjekt
med Holen ungdomsskole om
hvordan UiB kan bidra til innholdet
i faget «Utdanningsvalg»

Informasjonsmøter og spørreundersøkelser gjennomført
blant elever på 9. og 10. trinn 8. og 10. september 2015.

Studenter fra UiB skal holde engasjerte faglige
foredrag for elever på 10. trinn innen realfag og
samfunnsfag våren 2016.

Tett kontakt med Holen skole om forsøksprosjektet våren
2016.
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Øke antall deltakere fra VG1 og
VG2 til Åpen dag 2016

Dialog med Amalie Skram vgs. Fagmiljøene på UiB har blitt
oppfordret til å vurdere muligheten for å lage egne opplegg
for yngre målgruppe.

VG1 og VG2 elever vil bli invitert til Åpen dag.

Særlig talentfulle elever innen for eksempel
matematikk og språkfag vil bli oppfordret til å
melde seg på VG3-opplegg.

Skal tydeliggjøres på nettsidene til Åpen dag hvilke
arrangement som er tilrettelagt yngre målgruppe.
Invitere ungdomsskoleelever til
Åpen dag 2016

Dialog med Holen ungdomsskole.

Ungdomsskoleelever vil bli invitert til Åpen dag
2016.

Skal tydeliggjøres på nettsidene til Åpen dag hvilke
arrangement som er tilrettelagt yngre målgruppe.
Annet

UiB deltok på Yrkeslabyrinten for ungdomsskoleelever 20. 21. oktober hvor vi gikk fra å være en av de minst besøkte
standene til å bli en av de mest besøkte.
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Innledning
Denne prosjektplanen presenterer «Skoleprosjektets» arbeid med å styrke kontaktflaten mot
skoleverket gjennom koordinering av UiBs eksisterende skoletilbud og nye tiltak mot elever i 8.-12.
klasse.
Prosjektplanen gjelder for skoleåret 2015-2016.
Bakgrunn
Utdanningsutvalget ved UiB gjorde følgende vedtak i sak 29/14 10. september 2014:
«Rekrutteringsarbeidet ved UiB er i hovedsak innrettet mot 3. klassingene i videregående skoler.
Rekrutteringsarbeidet bør også rettes inn tidligere enn siste år på videregående. Det er viktig å
avklare forventninger om hva universitetsutdanningene er tidligere i skoleløpet.
Et mulig samarbeidsområde med ungdomsskolene, er innen faget «utdanningsvalg», som er et eget
fag i ungdomsskolene.»
I sitt møte 15. april 2015 kom utdanningsutvalgets medlemmer med følgende innspill til sak 23/15:
 Informasjon om mulighetene for skolebesøk bør samles på ett sted på nettsidene våre, slik at
lærerne ute i skolene slipper å bruke tid på å lete seg frem til rett institutt først.
 Ikke alle rådgiverne ved skolene er oppdaterte når det gjelder studietilbud. Derfor bør også
lærere og rådgivere være en viktig målgruppe.
 Flere fakulteter har hatt besøk av skoleklasser som har fått informasjon om studietilbudet.
Det har kommet gode tilbakemeldinger på disse tiltakene. Det har også vært et tilsvarende
tiltak på museet, som har vært veldig populært.

I utkast til UiBs strategi for 2016-2022 står følgende:
«Økt satsing på studentrekruttering der særlig elever i videregående skole orienteres om fagtilbud på
et tidlig tidspunkt og satsing på informasjon til studenter gjennom partnerskapsskoler.»
Prosjektets målsettinger

Hovedmålsetting
Prosjektet har som hovedmålsetting å styrke UiBs kontaktflate mot skoleverket. UiB har en rekke
ulike tilbud til og kontaktpunkter med skoleklasser, lærere, og rådgivere skoleverket. Prosjektet
ønsker å tilrettelegge for samarbeid og koordinering av disse der det kan være nyttig.
For å styrke kontaktflaten mot skoleverket skal prosjektet starte opp nye aktiviteter rettet mot 8. –
12. trinn i skolen.
Prosjektet er organisert i tre delprosjekt med egne målsettinger.
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Formål






Styrket omdømme: Å gjøre terskelen lavere for kontakt med UiB kan styrke UiBs omdømme
blant ansatte i skoleverket. Prosjektet kan gi skoleelever et positivt inntrykk av UiB som kan
gjøre UiB til et naturlig førstevalg senere.
Mer treffsikre valg: Gjennom å komme i kontakt med UiB tidlig kan elevene bli kjent med
akademia og spesifikke studieprogram, og vil ha bedre forutsetninger for å vurdere om dette
er noe de ønsker og passer til å studere. Dette kan gi mer motiverte studenter og hindre
frafall.
Økt faglig motivasjon: Gjennom et tidlig møte med fagmiljøer kan man stimulere til interesse
for fag, og med det bidra både til at studentene som starter ved UiB har et godt faglig
grunnivå og også til at fagområdets omdømme øker. Det kan gi bedre kvalifiserte studenter.

Delprosjekt 1: Informasjon og samordning
Samarbeid om skolekontakt
Universitetet i Bergen har allerede en rekke tiltak som retter seg mot ungdom som målgruppe.
Et viktig arbeid vil være å få oversikt over disse. Dette vil være avgjørende for informasjonen på
skolesiden på nett, og vil også gi viktig bakgrunnskunnskap i valg av eventuelt nye
rekrutteringstiltak.
Prosjektet bør ta sikte på å samle informasjon om alle ved UiB som er i kontakt med skoleverket,
slik at denne kontakten på best mulig måte kan samkjøres og koordineres.
Målsettinger:
Få oversikt over UiBs eksisterende rekrutteringstiltak mot ungdom
Lage rutiner som skaper et mer samlet og koordinert tilbud til skoleverket
Startdato: vår 2015
Tidsfrist: sommer 2016
Nettside for skoleverket
UiB har mange tiltak som retter seg mot skoleverket. En viktig oppgave for UiB vil være å informere
skoler, lærere og skoleelever om disse tilbudene på nett.
For å inspirere UiBs fagmiljø til å videreutvikle eksisterende eller opprette ny kontaktflater med
skoleverket, vil det være nyttig å samle relevant informasjon om samarbeid med skoleverket på UiBs
ansattsider.
Prosjektgruppen må utarbeide rutiner som sikrer at sidene til enhver tid har oppdatert og fullstendig
innhold, og for at denne skal bli godt kjent blant skolene.
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Målsettinger:
Lage en nettside for skoleverket
Ha informasjon om UiBs tilbud til skoleverket på ansattsidene
Startdato: vår 2015
Tidsfrist: sommer 2016
Delprosjekt 2: Yngre målgruppe
Fagdag i bedrift
Flere institutter ved Universitetet i Bergen har vært med på fagdag i bedrift gjennom «Ka vil DU bli?».
Dette er et tilbud til ungdomsskoler som blir organisert av Bergen kommune. Fagdag i bedrift er en
del av faget «Utdanningsvalg» i ungdomsskolen. En slik fagdag kan bidra til et positivt inntrykk av
universitetet og nysgjerrighet for forskning gjennom et opplegg som ikke er altfor ressurskrevende
for instituttene som arrangerer dette. Muligheten for å se og prøve er her godt tilpasset målgruppen,
og alle instituttene melder om gjennomgående gode tilbakemeldinger fra elevene som deltar.
Målsetting:
Øke antall «Fagdag i bedrift»-besøk hos UiB
Startdato: høst 2015
Tidsfrist: sommer 2016

Utdanningsinformasjon i ungdomsskolen
UiB har gjennom kommunens prosjekt «Ka vil du bli?» fått anledning til å delta på skolebesøksturne
til alle elever på niende og tiende trinn på Rothaugen ungdomsskole, Gimle ungdomsskole og Ny
Krohnborg ungdomsskole. Informasjonsmøtene er en del av faget «Utdanningsvalg» i
ungdomsskolen.
Tentative datoer 10.-11 og 17.-18. september 2015.
Målsetting:
Holde informasjonsmøter for ungdomsskoleelever
Startdato: høst 2015
Tidsfrist: desember 2015
UV-fag-samarbeid med Holen skole
Holen ungdomsskole har satset mye på det nye utdanningsvalg-faget (UV-fag), og har ønsket å
samarbeide med UiB om nye former å innhente informasjon om høyere utdanning på. Et
forsøksprosjekt er foreslått våren 2016, sammen med en klasse fra Holen skole. UiB bør benytte
samarbeidet med Holen skole til å lære hvordan elever i ungdomsskolen forstår høyere utdanning og
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hvordan de snakker om utdanningsvalg med hverandre, og hente inspirasjon fra dette i utformingen
av studieinformasjon tilpasset ungdomsskoleelever.
Målsetting:
Gjennomføre et forsøksprosjekt med Holen ungdomsskole om hvordan UiB kan bidra til
innholdet i faget «Utdanningsvalg»
Startdato: høst 2015
Tidsfrist: sommer 2016
Åpen dag for yngre målgruppe
Åpen dag på hele UiB ble første gang arrangert i 2015 med ca. 1000 deltakere.
Vurderingen etter 2015 er at Åpen dag kommer svært tett på søknadsfristen til Samordna opptak,
slik at mange VG3-elever allerede vil ha bestemt seg for studieprogram. Det vil derfor være
hensiktsmessig å invitere VG1 og VG2-elever til Åpen dag 2016. Prosjektet bør også arbeide for å
inkludere ungdomsskoleelever i Åpen dag.
Åpen dag 2016 er 9. mars.
Målsettinger:
Øke antall deltakere fra VG1 og VG2 til Åpen dag 2016
Invitere ungdomsskoleelever til Åpen dag 2016

Startdato: høst 2015
Tidsfrist: sommer 2016

Delprosjekt 3: Samarbeidsskoler
Amalie Skram vgs. er fylkets første «universitetsskole». I tillegg har UiB avtaler med andre
videregående skoler i Hordaland fylke i tillegg til samarbeid med flere ungdomsskoler. Prosjektet bør
arbeide for tettere kontakt med UiBs samarbeidsskoler.
Målsetting:
Utvide samarbeidet med Amalie Skram videregående skole og UiBs andre samarbeidsskoler
Startdato: høst 2015
Tidsfrist: sommer 2016
Rammebetingelser
Flere av delmålene forutsetter nært samarbeid med medarbeidere i ulike deler av
Studieadministrativ avdeling, lærere, rådgivere, fakulteter, Bergen kommune, Universitetsmuseet og
Kommunikasjonsavdelingen. Mulighetene for å nå delmålene vil derfor avhenge av at de ulike
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samarbeidspartnerne har ressurser til å engasjere seg i arbeidet og bidrar aktivt til at målene blir
nådd.
Finansiering
Prosjektleder har stilling i 100 prosent i ett år. Det vil sikre tilfredsstillende progresjon og
kvalitetssikring av de ulike delene av prosjektet. Videre finansieres prosjektet gjennom den enkelte
prosjektdeltakers innsats.
Øvrige utgifter knyttet til prosjektet dekkes av studieadministrativ avdelings ordinære budsjett.
Omfang og avgrensninger
Prosjektet har ansvar for å tilrettelegge for at UiB får et samlet og koordinert samarbeid med
skoleverket. Prosjektet har ikke instruksjonsmyndighet ovenfor fakultet, institutt eller andre deler av
UiB.
Prosjektorganisering
Prosjektet er organisert med en prosjektgruppe, en referansegruppe og en styringsgruppe.

 Prosjektgruppe
Prosjektgruppen har deltakere fra Studieadministrativ avdeling (SA), med kjennskap til rekruttering
og profilering av studiefeltet, de tekniske og administrative sidene av saksbehandlingsfeltet. I tillegg
deltar medarbeidere fra andre ulike enheter og avdelinger som vil kunne bidra til god gjennomføring
av de ulike delprosjektene.
Medlem

Rolle

Avdeling

Hanna Leinebø Slaatta

Prosjektleder

Seksjon for informasjon- og systemforvaltning, SA

Kjartan Melheim

Prosjektdeltaker

Seksjon for informasjon- og systemforvaltning, SA

Olaug Vetti Kvam

Prosjektdeltaker

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hilde Kaland Kongsrud

Prosjektdeltaker

Amalie Skram videregående skole

Marianne Lundanes

Prosjektdeltaker

Kontor for etter- og videreutdanning

Hilde Hjertager Lund

Prosjektdeltaker

Lektorutdanningen ved UiB

Flere personer vil bli involvert i delprosjektene ved behov og der deres kompetanse er relevant.

 Styringsgruppe
Utdanningsutvalget ved UiB vil fungere som styringsgruppe for prosjektet.
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 Referansegruppe
Studielederforum v/studielederne for de respektive fakultetene vil fungere som referansegruppe for
prosjektet.
Underveis i prosjektet ønsker vi å få tilbakemeldinger fra målgruppen, og vil derfor ved behov også
opprette fokusgrupper bestående av lærere og rådgivere i ungdoms- og videregående skoler. Andre
relevante aktører kan også bli inkludert i prosjektet ved behov.
Milepælsplan hovedprosjekt
Milepæl

Dato

Gjennomført oppstartsmøte i
prosjektgruppen

september 2015

Utarbeidet handlingsplaner for de oktober 2015
tre delprosjektene
Midtveisrapport levert til
styringsgruppen

november 2015

Sluttrapport levert til
styringsgruppen

vår/sommer 2016

Delprosjektene har egne detaljerte fremdrifts- og milepælsplaner.
Møter og kommunikasjon
Prosjektgruppen vil ha møter etter behov. Det vil sannsynligvis være behov for hyppigere
møtefrekvens i planleggings- og avslutningsfasen av enkelte av delprosjektene.
Prosjektleder rapporterer til seksjonsleder om status for arbeidet.
Prosjektleder/seksjonsleder informerer referansegruppen gjennom jevnlige møter slik at
referansegruppen har mulighet til å komme med innspill.
Styringsgruppen informeres gjennom en midtveisrapport ved årsskiftet 2015/2016 og en sluttrapport
våren/sommeren 2016.
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Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 03.02.2016
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16/1245

__________________________________________________________________________

Innledning
Det er ønskelig å få på plass en forpliktende tiltaksplan innen internasjonal studentrekruttering
som synliggjør prioriteringer og ansvar. Formålet med denne saken er å få innspill til det videre
arbeidet med tiltaksplanen.
I dokumentet pekes det på aktuelle problemstillinger som er sentrale for en tiltaksplan for
internasjonal studentrekruttering til våre studieprogram. Det er viktig å diskutere hva vi vil med
internasjonal rekruttering, hva er et godt internasjonalt tilbud, og hvilke målgrupper skal vi
prioritere. Hva er vårt budskap internasjonalt, og hvilke kommunikasjonskanaler vil man anse som
formålstjenlig?
Før vi har dette på plass, ser vi det hensiktsmessig å foreslå et pilotprosjekt der man har en
tiltaksplan med et utvalgt fakultet som skal prøve ut rekrutteringstiltakene. Dette er noe som alle
fakultetene stiller seg bak.
Formål med tiltaksplan
En internasjonal tiltaksplan skal bidra til å øke intern bevissthet og engasjement rundt betydningen
av internasjonal rekruttering. Formålet er å skape entusiasme og knytte forskning og utdanning
tettere sammen. Planen skal være i tråd med overordnede strategier, og ivareta UiBs identitet som
et breddeuniversitet, med faglig tyngde innen et spekter av fagfelt. Planen skal ivareta områder der
vi utmerker oss internasjonalt med et høyt akademisk nivå, hvor internasjonalt samarbeid er viktig,
og der læringsmiljø både faglig og administrativt er på topp.
Hvordan vi forstår rekruttering
Rekrutteringsarbeidet skal ha som formål å rekruttere godt kvalifiserte og motiverte studenter som
velger UiB aktivt på grunn av UiBs høye akademiske nivå, utmerkede internasjonale studietilbud og
dets inspirerende læringsmiljø. Det betyr at vi må være utadrettet i vår kommunikasjon for å være et
godt og reelt alternativ for de potensielle søkerne. UiB skal være på tilbydersiden for de rette
kandidatene, og hva vi tilbyr skal være forpliktende. Vi vil ha engasjerte studenter med de riktige
kvalifikasjoner som kommer til oss og blir værende, gjerne lenger enn vi har tenkt.
Ansvar for rekruttering ligger ikke ett sted i organisasjonen. Vi er alle bidragsytere, fra man leser om
tilbudet vårt, til man søker, tas opp og tas i mot, gjennom studieløpet og til man avslutter eller
fullfører, eller blir værende i fagmiljøet. (Se bilde 1.1)
På sikt bør internasjonal rekruttering ha som formål å bidra til høy mobilitet av inn- og utreisende
studenter mellom samarbeidende institusjoner internasjonalt innen et fagfelt, og ikke kun se på
antall søkere som reiser inn og ut fra UiB.
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Gode studieprogram
og emner:

Relevant
synliggjøring og
informasjonsdeling
(web,
samarbeid/avtaler

Søknadsprosess /
Opptak

Mottak

Gjennomført
studium, med godt
faglig utbytte

På sikt
Mobilitet inn og ut:
Nytte for faglig
utvikling ved UiB

Bilde 1.1: «Rekrutteringsløpet»

Statistikk for internasjonal studentrekruttering
Det er to hovedgrupper av søkere til UiB: Innreisende utvekslingsstudenter (korttidsopphold), og
fullgradsstudenter på masternivå. Innreisende utvekslingsstudenter kommer til UiB som en del av
studiet sitt i hjemlandet. Denne institusjonen har en formalisert avtale med UiB som enten kan være
frittstående (bilateral avtale), eller være en del av et større utvekslingsprogram (Erasmus+, Nordplus,
Science without Borders, etc.)
Studenter som ønsker å ta en hel mastergrad har enten kunnet gjøre dette gjennom den norske
kvoteordningen (studenten får støtte gjennom Lånekassen) eller som selvfinansierende (ordinær)
student. Forskjellen i økonomiske rammevilkår er stor. Selvfinansierte studenter fra land utenfor
EU/EØS må selv stille en økonomisk garanti på om lag 100 000 norske kroner for å få innvilget
oppholdstillatelse. De har heller ingen universell rett på støtte fra den norske lånekassen for
utdanning.
Antall søkere
De to siste årene har det kommet drøye 4000 søknader totalt fra de overnevnte gruppene. Ved å
summere tall for 2014 og 2015 innen kvoteordningen og selvfinansierende masterstudenter så
utgjør ca. 75 % av disse søknadene til mastergradsutdanningene.
Studentkategori
Kvoteordningen
Selvfinansierende gradsstudenter
Utveksling - innreisende studenter
Totalt

2014
2074
1107
927
4108

2015
2057
970
1106
4133
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Opptak: Tilbud / Møtt
Antallet som får opptak og møter til studiestart viser
en helt annen tendens: Nær sagt alle internasjonale
studenter som stiller kommer på et korttidsopphold
(utveksling – innreisende studenter)
Totalt sett utgjør denne gruppen i 2014 og 2015
1795 av 1962 studenter. Det er en prosentandel på
91.Studentkategori
Tilbud / Møtt Kvoteprogram
Tilbud / Møtt Selvfinansierende gradsstudenter internasjonale
Tilbud /Møtt Utveksling - innreisende studenter
Totalt

2014
49/47

2015
50/43

Totalt
99/90

74/40
83/37
157/77
887/815 1039/980 1926/1795
1010/902 1172/1060 2182/1962

90% av de som får tilbud via kvoteordningen velger å møte. Ettersom kvoteordningen er i ferd med å
utfases er denne mindre relevant. Blant innreisende studenter på utveksling er det 90% av de som
får plass som stiller.
Litt annerledes er det blant de som er selvfinansierte masterstudenter. Av de som får et tilbud fra
UiB velger mellom 40% og 50% å ikke møte. Årsaken til dette kan være flere. Men en kan være at
det er mange som søker til flere institusjoner parallelt for å sikre seg en plass. UiB kan av samme
grunn kalkulere ut fra erfaring og «overbooke» bevisst, altså gi plass til flere enn mann har kapasitet
til. Årsaken til dette kan også være at UiB gjennom avtaler binder seg til å ta opp langt flere
korttidsstudenter, mens antallet studieplasser avsatt til internasjonale søkere er lavt.
Det viktigste å merke seg er at oppsummert fra tallene for perioden 2014-2015 ser vi at mens tre av
fire søkere søker for å starte på et masterprogram, så er opptaksordningen tilrettelagt for at over 9
av 10 av de som får et tilbud ved UiB er innreisende utvekslingsstudenter som er her på korttid.
Hadde alle masterstudentene valgt å stille som får tilbud av oss som selvfinansierte studenter til
masterprogram, ville likevel andelen vært svært liten sammenlignet med de som gis tilbud og stiller
av, søkere på utveksling som innreisende, korttidsstudenter.
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Internasjonale søkere
til UiB (2014-2015)

Internasjonale
studenter tatt opp ved
UiB (2014-2015)
5%

25 %

4%

50 %
25 %

91 %
Kvoteordningen

Kvoteordningen

Selvfinansierende gradsstudenter

Selvfinansierende gradsstudenter

Utveksling - innreisende studenter

Utveksling - innreisende studenter

Kommentar til kakediagram «Internasjonale søkere»: Det var i perioden 2014 og 2015, 8241 søkere.
Til sammen var det 4131 søkere via kvoteordningen, 2077 til selvfinansierte masterprogram og 2053 søkere som
innreisende studenter via utvekslingstilbud. Det gir en prosentfordeling på henholdsvis 50%, 25% og 25%
Kommentar til kakediagram «Internasjonale studenter tatt opp» : Av de 1962 som totalt møtte i 2014 og 2015 fra utlandet,
så utgjorde 1795 av disse utvekslingsstudenter, 90 av disse kvotestudenter og 77 av disse mastergradsstudenter som var
egenfinansierte. Det gir en prosentfordeling på henholdsvis 91%, 5% og 4%
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Nasjonalitet
Selvfinansierende Utveksling
Kvoteordningen gradsstudenter innreisende
Totalt
Verdensdel
Antall %-andel Antall %-andel Antall %-andel Antall %-andel
Afrika
2969
72 %
480
23 %
9
0 % 3458
42 %
Asia
1081
26 % 1258
61 %
144
7 % 2483
30 %
Europa
46
1%
206
10 % 1588
78 % 1840
22 %
Nord-Amerika
3
0%
106
5%
111
5%
220
3%
Oseania
1
0%
8
0%
97
5%
106
1%
Sør-Amerika
31
1%
19
1%
83
4%
133
2%
Totalt
4131
100 % 2077
100 % 2032 100 % 8240 100 %

Kvoteordningen er innrettet mot et sett av land som gjør at nær sagt alle søkerne kommer fra Asia og
Afrika, men også blant de søkerne som selv må finansiere studieoppholdet sitt, er fem av seks søkere
fra disse kontinentene. For innvekslingsstudenter er tallene motsatt: Fire av fem søkere kommer fra
Europa, ikke minst på grunn av omfanget av Erasmus+-avtaler.
Grunnet endrede finansieringsordninger fra regjeringen, vil det ikke være adgang til å ta opp
studenter gjennom kvoteordningen for undervisningsåret 2016-2017, eller seinere.
Hvor mange fullfører, og eventuelt tar ph.d?
Dersom vi ser på gjennomføringen blant de internasjonale studentene som er tatt opp til
masterprogrammene i perioden 2005-2013 så har nær fire av fem fullført det studiet de ble tatt opp
til.

Avlagt Mastergrad

Studentkategori / fakultet
Kvoteordningen
Det humanistiske fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Det psykologiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Selvfinansierende gradsstudenter
Det humanistiske fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Det psykologiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Totalt

Nei
Ja
Totalt
ProsentProsentAntall andel
Antall andel
Antall
117
26 %
333
74 %
450
8
25 %
24
75 %
32
9
16 %
49
84 %
58
76
66 %
40
34 %
116
6
8%
73
92 %
79
18
11 %
147
89 %
165
53
21 %
199
79 %
252
6
19 %
25
81 %
31
19
17 %
91
83 %
110
7
16 %
37
84 %
44
0%
7
100 %
7
21
35 %
39
65 %
60
170
24 %
532
76 %
702
22

Gjennomføringen ser ut til å ligge noe høyere blant de selvfinansierende studentene,
men av de 117 studentene i kvoteordningen som ikke har oppnådd en mastergrad, så har 93 blitt tatt
opp på PhD-utdanningen – og av disse har 58 oppnådd en doktorgrad.
I tillegg har 18 studenter gått videre og fullført PhD etter en mastergrad tatt ved UiB. Totalt har 76 av
450 kvotestudenter (17 prosent) tatt opp i årene 2005 – 2013 fullført en doktorgrad.
Kun 6 av 246 selvfinansierende studenter har gjort det samme.
Avlagt PhDgrad

Fakultet
Kvoteordningen
Det humanistiske fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Det psykologiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Selvfinansierende gradsstudenter
Det humanistiske fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Det psykologiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Totalt

Nei
Ja
Totalt
Prosentandel Antall Prosentandel Antall Antall
83 %
374
17 %
76
450
84 %
27
16 %
5
32
78 %
59 %
96 %
96 %
98 %
100 %

45
68
76
158
246
31

22 %
41 %
4%
4%
2%
0%

13
48
3
7
6

58
116
79
165
252
31

95 %
100 %
100 %
100 %
88 %

104
44
7
60
620

5%
0%
0%
0%
12 %

6

110
44
7
60
702

82
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1. Forankring ved fakultetene
Det er viktig at en tiltaksplan forankres ved fakultetene. Derfor avholdt SA (Studieadministrativ
avdeling) møte 17. desember 2015 med representanter fra alle fakultet hvor studiesjefer og
internasjonale koordinatorer var invitert. Som forberedelse til møtet diskuterte fakultetene en rekke
spørsmål internt. Disse ble besvart som presentasjon i selve møtet.

Internasjonal rekruttering på fakultetene
Det humanistiske fakultet
Det er store prosesser i gang på fakultetet som kan få konsekvenser for rekruttering av
internasjonale studenter ved fakultetet. Prosessen skal gjennomføres i løpet av 2016. Fakultetet
nevnte utvekslingsstudenter, selvfinansierende til masterprogram, (tidligere også kvotestudenter),
nordiskstudenter med SIU-stipend eller andre stipend, og ph.d. -kandidater som målgruppe. Per i
dag er rekrutteringsarbeidet lite målrettet og koordinert. En del forskningsprosjekter antar de er med
å rekruttere internasjonale studenter. Gode nettsider er viktig. Emnene som tilbys studentene skal
evalueres og tilpasses målgruppen, og ikke bare oversettes fra norsk. Språkkunnskaper i engelsk er
en utfordring, og de ønsker opptakskrav på engelskkunnskapene til søkerne før de kommer. Det er
ønsker om å få vurdert om vi kan begrense antall emner innreisende studenter tar.
Tjenestene SA tilbyr med opptak og mottak beskrives som gode, og man ønsker at de fortsetter i
nåværende form. Fakultetet kunne også tenke seg at SA gjorde flere koordinerende tiltak, som
konferanser i utlandet, og ha med seg trykket materiale og andre gaveartikler til kontaktreiser.
Det humanistiske fakultet vil være tungt inne i Middelalderklyngen fra 2017. En kulturklynge er
nevnt, men for tidlig å si noe mer om denne.
Det juridiske fakultet
Fakultetet har en handlingsplan for internasjonal virksomhet, der USA, Canada, Russland og Kina (og
India) er viktige områder. Studenter som ikke kommer gjennom Erasmus trenger stipend. Derfor har
fakultetet aktivt brukt SIU sine utlysninger for stipend.
Det juridiske fakultet har ingen engelskspråklige studieprogram. Det er derfor kun innreisende
utvekslingsstudenter som skal rekrutteres. Tilbudet av engelskspråklige emner er rundt 25 hvert år.
Fakultetet rekrutterer utelukkende gjennom utvekslingsavtaler. Fakultetet har 134 egne avtaler, de
fleste Erasmus. Via fire internasjonale nettverk er de til stede på årlige møter for å vise seg som et
attraktivt alternativ. I tillegg blir partnere invitert på internasjonal dag. Fakultetet mener
jungeltelegrafen er en viktig kanal for rekruttering. Derfor er det viktig at alle tas god i mot og følges
godt opp.
Det som i dag gjøres av SA fungerer bra. En egen fakultetsbrosjyre lages, som tas med ut i verden.
Forslag om at SA kunne lage en mal for fakultetsspesifikke brosjyrer. Det nye
partnerskapsprogrammet kan være relevant for fakultetet på grunn av fokuset på utveksling.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Ytre rammebetingelser avgjør hvem som skal rekrutteres, som for eksempel SIU, Erasmus og
forskningsmidler. Fakultetet har i dag mange Erasmus-studenter og få på bilaterale avtaler, int.grad.
Fakultetet har noen kvotestudenter. Ni masterprogram tilbys på engelsk.
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Studentene rekrutteres gjennom prosjekter som INTPART. Fakultetet har for mange avtaler, men det
er jobbet en del med dette. Satsingsområdene vil alltid være knyttet til det faglige. Europa vil være
viktig fremover, og det er også noen satsinger mot noen universitet i Afrika og Asia.
Fakultetet er opptatt av at utreise og innreise henger sammen, og at studentene reiser begge veier.
Det er utfordringer knyttet til antall emner, alle internasjonale studenter kan ikke ta akkurat de
emnene de ønsker.
Fakultetet presiserer at UiB ikke skal rekruttere studenter til klyngene. Klyngene kan imidlertid si noe
om hvem vi er. De kan være faglige argumenter for å studere her og må derfor synliggjøres.
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Senter for internasjonal helse (SIH) satser mot sør og særlig afrikanske land. De har en ambisjon om å
fortsette med de avtalene de allerede har. Biomedisin satser mot Norden, Europa og USA. Det er
tenkt å knytte satsingen enda sterkere opp mot forskningsarbeid.
Vellykket rekruttering vil være å få inn gode studenter, som senere kan rekrutters til ph.d., og
dermed knyttes opp mot forskningsgruppene. Internasjonal helse har rekruttering gjennom
kvoteprogrammet. I tillegg kommer det noen selvfinansierende studenter, primært fra Asia og via et
nordisk nettverk. Det er et ønske om å satse mer i Europa og Asia. SIH ser dessuten på det nye
programmet som skal erstatte kvoteprogrammet, og Erasmus pluss. Til sammen kan kompetansen bli
noe det samme.
Fakultetets studieprogram kan passe inn i helseklyngen. Global helse kan knyttes til «Liv» og
«Samfunn» som er to av stikkordene for UiB strategi.
Fakultetet ser for seg følgende behov for bistand.






Koordinering
Kontaktreiser
Markedsføring
Opptak/mottak
Bedre informasjon på engelsk. Folder som ansatte kan ha med seg til utlandet.
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Det psykologiske fakultet
Det psykologiske fakultet ser forskning og utdanning under ett. Fakultetet har fått penger til
eliteforskere (FMRI). Disse skal også jobbe med undervisning, i første omgang på engelsk. De vil
knytte innreisende studenter til aktive forskningssamarbeid. Fakultetet skal opprette et nytt
engelskspråklig program innen satsingsområdet «utviklingsforskning». HEMIL har «internships».
Erasmus har vært satsing for fakultetet. Kvoteprogrammet har vært eksistensgrunnlaget for to
studieprogram. Disse slås sammen til ett nå når kvoteordningen forsvinner. Fakultetet ønsker
muligens å nedprioritere satsingen på selvfinansierende studenter. Volumet er bra per i dag, men
fordelingen mellom studieprogrammene kan bli bedre.
Det er et klart behov for å holde oversikten over avtaleverket. Slik det er nå er fakultetet svak på
oppfølging. Enheten for kvalitetssikring av søknader som skal opprettes på SA er sterkt ønsket.
Dessuten ønsker fakultetet en klarere oppgavefordeling mellom nivåene og en sterkere samordning i
organisasjonen, og hjelp med markedsføring og kontaktreiser.
Flere studieprogram kan flyttes til en helseklynge. I tillegg kan deler av pedagogmiljøet tenkes inn i
Media City. Følgende satsinger ser fakultetet for seg:



Ny internasjonal master innen Global Delvelopment
Hovedbistandsland og BRIKS.

Psykologiske basalområder er enkelt å samarbeide på, siden fagområdet finnes over hele verden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det er et vidt spekter med satsinger ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Slik skal det også
fortsette. Inn- og utreisende gradsstudenter er målgruppen innen internasjonal studentrekruttering.
Dette sees i et utviklingsperspektiv. Fakultetet har ikke en egen strategi for utveksling. I all hovedsak
er det gjennom nettsidene rekrutteringen finner sted, mener fakultetet. Det er derfor viktig med
ryddige og gode nettsider. Skal man øke antall studenter bør man se på emnetilbudet.
Det er imidlertid vanskelig å få vitenskapelig ansatte til å satse på engelskspråklige emner. Derfor
trengs det intensivordninger. Fakultetet opplever ofte at selvfinansierende søkere ikke dukkeropp.
En bedre opptaksordning kan derfor være ønskelig. Mottaksapparatet på UiB er bra. Integrering er
en utfordring, for det krever mye oppfølging på grunn av språk- og kulturbarrierer. De internasjonale
studentene har også økt behov for tilrettelegging. Fakultetet er fornøyd med SA-tjenestene de får
per i dag. Kanskje vi bør bruke alumner i større grad? Vi er heller ikke så gode på å skryte av oss selv.
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Målgruppe for internasjonal rekruttering – oppsummert fra fakultetene
Fakultetene generelt sett har ingen spesifikke målgrupper geografisk eller faglig, men nevner
utvekslingsstudenter, selvfinansierende studenter til masterprogram, (tidligere også kvotestudenter)
ph.d.-kandidater, og nordiskstudenter med SIU-stipend eller andre stipend. Ytre rammebetingelser
avgjør hvem som skal rekrutteres, som for eksempel SIU, Erasmus og forskningsmidler.


Hvordan rekrutteres internasjonale studenter?
Per i dag er rekrutteringsarbeidet lite målrettet og koordinert. Det er ingen egen strategi på
fakultetene. Studentene søker gjennom Erasmus-programmet og andre internasjonale
nettverk, og ved enkelte fakultet inviteres partnerne personlig til egne arrangement ved UiB
for å se hva vi har å by på. Forskningsprosjekter er med på å rekruttere internasjonale
studenter. Direkte informasjon gjennom forskernettverk og samarbeidspartnere blir også
benyttet.
Fravær av skolepenger i Norge trekker søkere til UiB, men også jungeltelegrafen virker ved at
tidligere studenter forteller videre. Derfor er det viktig at alle tas god i mot og følges godt
opp. Fakultetene mente også at ryddige og gode nettsider har mye å si.





Hva er vellykket internasjonal rekruttering?
Her var det flere fakulteter som svarte at vellykket rekruttering oppnås med mange og gode
studenter, som senere kan rekrutteres over i ph.d., og dermed knyttes opp mot
forskningsgruppene. Enkelte pekte også på at gjensidig utveksling mellom partnere er et
viktig mål.
Hvordan tilpasse internasjonal rekruttering til klyngene?
Fakultetene fant det litt vanskelig per i dag å skulle se rekruttering i dette perspektivet, men
heller at klyngene kan si noe om hvem vi er. De kan også være faglige argumenter for å
studere her og må derfor synliggjøres. Det er vanskelig å knytte studietilbud direkte til
klyngene, men kan heller knyttes opp mot forskere som er aktive i de ulike klyngene.



Satsingsområder faglig og geografisk per fakultet
Det var mest geografiske satsingsområder som ble presentert av fakultetene, men med mål
om i større grad å koble forskning og fag til dette arbeidet, både i Europa og ellers i verden.



Utfordringer innen fagtilbud og synliggjøring, opptak, mottak og oppfølging
Skal man øke antall studenter bør man se på studietilbudet. Man bør ikke bare oversette til
engelsk, men spesielt tilpasse studieprogram og emner. Det vil sannsynligvis være andre
behov som skal tilpasses når kompetansen skal inngå i eget studieløp i hjemlandet, og
studentene vil derfor ofte ønske å ha tema som er relevante i et internasjonalt perspektiv, og
ikke lokalt.
Det er viktig å forbedre nettsider for internasjonale søkere, og kanskje presentere
skreddersydde opplegg. Flere ønsker å få vurdert om UiB kan begrense antall emner
innreisende studenter tar utover det som er påkrevd, ettersom det medfører mye ressurser å
skulle tilrettelegge for dette.
Det er ønskelig fra fakultetene at SA gjør flere koordinerende tiltak. Enkelte miljø reiser på en
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del kontaktreiser, eller konferanser. I den forbindelse ønsker de å ha med seg trykket
materiale, for eksempel fakultetsspesifikke brosjyrer og muligens gaveartikler. Oversikt over
dette, og over avtaleverket er ønskelig.
Det er en utfordring for mange fakulteter at studentene ikke er testet i språkkunnskaper før
de kommer. Det er derfor ønskelig med opptakskrav på engelskkunnskapene til søkerne før
de kommer. De internasjonale studentene har også økt behov for tilrettelegging. Plagiering
har vært et problem. Internasjonale studenter er ikke alltid vant med at arbeidet skal være
selvstendig. Her kan mye gjøres med bevisstgjøring og bedre opplæring. Flere fakulteter har
per i dag ikke egne ressurser til oppfølging av dette.
Dessuten må vi være bevisst på at studentene er avhengig av at de skal få studiepoengene
godkjent på hjemuniversitetet sitt.
Det som i dag gjøres vedrørende opptak fungerer bra. Enheten for kvalitetssikring av
søknader som skal opprettes på SA er sterkt ønsket. Det er ønskelig at det er en klarere
oppgavefordeling mellom nivåene og en sterkere samordning i organisasjonen.
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Tiltaksplan på bakgrunn av fakultetsinnspill
Innspill fra møtet er her samlet med samme logikk tilsvarende bilde 1.1, «Rekrutteringsløpet».

Tema/ Tiltak

Kommentar

Strategisk nivå

Operasjonelt nivå

Gode studieprogram og
emner

Korrekt, relevant informasjon på nett på
engelsk. Partnerbesøk. Hva skal vi tilby?
Presentere skreddersydde opplegg? Krav til
selvstendighet og nivå for engelsk språk må
fremheves

Satsingsområder:
Hva skal prioriteres?
Hvordan?

Det enkelte fagmiljø

Studenter forteller selv. Alumner forteller.
Lage egen områdeside?
Sosiale medier
Ad-words (Googleannonser)
Mindre brosjyre for fagansvarlige
Koordinering innen konferanser, brosjyrer,
gaveartikler

Målgruppe for
internasjonal
rekruttering?
Budskap? Hvilke
kanaler vil fungere
best?

Relevant synliggjøring
og informasjonsdeling i
ulike kanaler

Opptak

Mottak

Gjennomført studium,
med godt faglig utbytte

Opptak fungerer bra per i dag rent
administrativ på sentralt nivå. Enheten for
kvalitetssikring av søknader som skal
opprettes på SA vil besørge internasjonale
mastergradsstudenter.
Fortsette arbeidet av mottak som fungerer
sentralt og lokalt. Synliggjøre en klarere
oppgavefordeling mellom nivåene og en
sterkere samordning i organisasjonen. Tilby
engelskkurs?
Påse tilrettelegging. Oppfølging av studenter
som ikke integreres? Fullført? Evaluering av
frafall. Vitnemål på engelsk. Hvor går de nå?
Tar de doktorgrad ved UiB?

Hva er et godt
opptak? Hvem
ønsker vi?

Hva skal ligge
sentralt, og hva bør
ligge lokalt?

Hva skal ligge
sentralt, og hva bør
ligge lokalt?

Studieadministrativ
avdeling

Studieadministrativ
avdeling

Studieadministrativ
avdeling og fak. adm

Studieadministrativ
avdeling og fak. adm..

Fakultetene enige om å fokusere på et konkret, avgrenset område, som kan fungere som en pilot,
frem til at andre prosesser som omhandler internasjonalisering, og finansiering av internasjonale
programmer og avtaler blir mer avklart. Det er viktig å fremheve at pilotprosjektet dermed bare er en
start.
Formålet med dette er ikke å stoppe de mange gode tiltakene som allerede blir utført ved
fakultetene, men at tiltaksplanen skal være et samlende supplement.
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Pilotprosjekt
Vi ønsker å begynne med å se på studietilbud fra et utvalgt fakultet som kan understøtte
internasjonalt samarbeid i aktuelle forskningsmiljø. Utvalget vil basere seg på et strategisk
satsingsfelt. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har mer enn 130 emner som undervises på
engelsk, og opp mot 10 masterprogrammer som er åpne for studenter som rekrutteres fra utlandet.
Erfaringene fra prosjektet vil kunne ha en overføringsverdi til alle fakultetene, og strategiske områder
UiB har som mål.
Anbefaling for pilotprosjektet
Vi anbefaler at det gjennomføres et pilotprosjekt. Prosjektet må ha prosjektleder og milepæler, der
man skal samarbeide operativt mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og SA, og der
administrativt ansatte og vitenskapelige ansatte er involvert, direkte eller indirekte.
Gjennomføringsperiode blir etter avtale med fakultetet. Alle øvrige fakultet orienteres underveis en
til to ganger i året, på felles samlinger.
Utover at det lages en prosjektplan, så vil vi belyse prosessene som hentydet under. Det vil si at vi må
evaluere om vi har det rette tilbudet, planlegge synliggjøring, men se på opptak og mottak før vi
gjennomfører tiltakene.

Gode
studieprogram og
emner:
Ansvarlig MatNat

Relevant
synliggjøring og
informasjonsdeling
(web,
samarbeid/avtaler
Ansvarlig SA

Søknadsprosess /
Opptak
SA

Mottak
SA og MatNat

Gjennomført
studium, med godt
faglig utbytte
MatNat

På sikt
Mobilitet inn og ut:
Nytte for faglig
utvikling ved UiB
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Tema/Tiltak

Kommentar

Strategisk nivå

Operasjonelt nivå

Gode
studieprogram
og emner

130 emner som undervises på
engelsk, og opp mot 10
masterprogrammer som er
åpne for studenter som
rekrutteres fra utlandet.

Satsingsområder:
Hva skal prioriteres?
Hvordan?

Det enkelte fagmiljø

Relevant
synliggjøring og
informasjonsde
ling i ulike
kanaler

Studenter forteller selv.
Alumner forteller.
Lage egen områdeside?
Sosiale medier
Ad-words (Googleannonser)
Mindre brosjyre for
fagansvarlige.
Koordinering innen
konferanser, brosjyrer,
gaveartikler

Målgruppe for
internasjonal
rekruttering?

Studieadministrativ
avdeling / Fagmiljø

Frist for
klargjøring

Frist for
gjennom
føring

Budskap? Hvilke
kanaler vil fungere
best?

INTPART prosjektet?
Faggrrupper kan engasjere seg
i møter og invitere relevante
avtalepartnere
Opptak

Emner: Besørge begrensning
av emner pr semester?

Hva er et godt
opptak? Hvem ønsker
vi?

Studieadministrativ
avdeling

Mottak

Synliggjøre en klarere
oppgavefordeling mellom
nivåene og en sterkere
samordning i organisasjonen.
Tilby engelskkurs?

Hva skal ligge
sentralt, og hva bør
ligge lokalt?

Studieadministrativ
avdeling og fak.
adm

Gjennomført
studium, med
godt faglig
utbytte

Tilrettelegging. Oppfølging av
studenter som ikke integreres?
Fullført? Evaluering av frafall.
Vitnemål på engelsk. Hvor går
de nå? Tar de doktorgrad ved
UiB?

Hva skal ligge
sentralt, og hva bør
ligge lokalt?

Studieadministrativ
avdeling og fak.
adm..

Vi ønsker å be om innspill fra Utdanningsutvalget om hva som bør prioriteres.
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Diskusjon
Som nevnt innledningsvis så er målet å få til en tiltaksplan som skal ivareta områder der vi utmerker
oss internasjonalt med et høyt akademisk nivå, hvor internasjonalt samarbeid er viktig, og der
læringsmiljø både faglig og administrativt er på topp. Det vil si at vi skal rekruttere der det er viktig
for UiB å ha godt internasjonalt samarbeid på sikt. Og det betyr at vi må ha gode kandidater som
anser oss attraktive til også å ville fortsette samarbeid med UiB i fremtiden. Per i dag har vi ikke
strategisk styring for hva vi skal prioritere rent faglig, eller hvem vår målgruppe er, annet enn at vi
rekrutterer til opptak på avtaler inngått av fagmiljøene.
Enkelte programmer har høyere prosentandel av opptak enn andre. Ved Det samfunnsvitenskapelige
fakultet (SV) hadde System Dynamics i perioden 2013 til 2015 374 søkere, hvorav 34, eller 9%, møtte
opp. Til forskjell har det i samme perioden vært 1897 søkere til «Public Administration». Her var det
kun 27, eller 1.4%, som møtte. For andre fakultet har det vært 1066 søkere til Det humanistiske
fakultet (HF), og der var det 23 som møtte, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet hadde
tilsvarende 3361 søkere, hvorav 55 møtte.
57 av de 2219 som søkte opptak til Det medisinsk-odontologiske fakultet møtte frem.
Per i dag vet vi ikke om årsaken til det høye antallet som søker versus de som stiller til studiestart.
Det er kanskje en høy andel «feile» søkerne, eller det er søkere ikke blir prioritert av praktiske, og
ressursmessige hensyn ved instituttene, eller at det er årsaker til at flere som får tilbud velger ikke å
benytte seg av det. Trenden er uansett at det er stort antall søkere som ikke får, og videre møter
opp på UiB i dag.

Drøfring:
1) Fakultetene hentyder behov for sentral støtte innen synliggjøring, og en rekke andre
administrative oppgaver (opptak, mottak, oppfølging) Hva ønsker fakultetene å arbeide med
i rekrutteringsarbeidet, og hva bør gjøres sentralt?
2) Hvilke innspill har fakultetene til forslaget til tiltaksplan, herunder pilotprosjekt?
3) Det er i strategien satt et mål om at vi skal øke antall innreisende studenter med 20 % innen
2022. Videre, sammenligner vi oss med andre store utdanningsinstitusjoner i Norge, har de
en klar prioritering der de satser på rekruttering av internasjonale selvfinansierte
masterstudenter.
Hvordan skal vi ved UiB prioritere? Vil økt rekruttering til selvfinansierte masterprogram
være løsningen, eller skal vi fortsette å rekruttere kortiddstudenter? Og hvor skal
nedslagsfeltet være for å sikre oss de mest kvalifiserte studentene?
Saken legges frem for drøfting.

Studieadministrativ avdeling, 8. januar 2016
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Notat
Til:
Universitetets utdanningsutvalg
Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 3. februar 2016

Ephorte: : 16/1253

Bakgrunn
Vedlagt følger resolusjon fra Studentparlamentet samt leserinnlegg i Studvest der temaet er
obligatorisk undervisning og forutsigbarhet for studentene.
Bakgrunnen for saken er at studenter opplever stor variasjon mellom fakultet, institutt og emner i
hvordan obligatorisk undervisning blir praktisert, herunder oppmøte- og arbeidskrav.
Studentparlamentet ønsker derfor at UiB skal ha en tydelig overordnet praksis for hele UiB når det
gjelder obligatorisk undervisning. En felles overordnet praksis vil gi studentene en mer forutsigbar
studiehverdag. Viser til vedlegg for nærmere informasjon.
Studentrepresentantene ønsker på denne bakgrunn en drøfting av UiBs policy knyttet til obligatorisk
undervisning med utgangspunkt i vedlagte leserinnlegg og resolusjon.
Saken legges med dette fram for UU til drøfting.
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Notat
Til:
Universitetets utdanningsutvalg
Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 03.02.2016
ephorte 15/3009
__________________________________________________________________________
Bakgrunn
I UU-sakene 16/15 og 69/15 ble det varslet om at det vil bli en ny søknadsrunde for Sentre
for fremragende utdanning (SFU) i 2016. SFU er en ordning initiert av
Kunnskapsdepartementet. Det overordnede målet med ordningen er å bidra til utvikling av
fremragende kvalitet i høyere utdanning og synliggjøring av at undervisning og forskning er
likestilte oppgaver for universiteter og høyskoler. SFU-ordningen skal særlig fremme og
premiere arbeidet som finner sted i interaksjonen mellom studenter, undervisere,
støttetjenester og utdanningens kunnskapsbase.
Per i dag er det fire fagmiljøer som har SFU-status, herunder bioCEED ved UiB.
Utlysing av SFU i 2016
NOKUT har lagt ut oppdatert informasjon om SFU-ordningen på sine nettsider der det blir
opplyst om at ny runde for SFU vil bli utlyst i slutten av februar. Det vil i den forbindelse også
bli redegjort for frister og kriterier for ordningen. Søknadsfrist går ikke fram av de oppdaterte
opplysningene, men det har i tidligere sammenhenger blitt antydet at søknadsfristen blir i
mai.
Av informasjonen går det fram at det vil bli lyst ut inntil seks nye sentre for fremragende
utdanning. Nytt av årets utlysing er praktiseringen av differensierte tildelinger: Sentrene har
anledning til å søke om mellom fire og åtte millioner kroner i årlige midler. NOKUT skriver på
sine nettsider at det skal fordeles totalt 24 mill kr. til nye SFU-er. Størrelsen på tildelingene
per senter, og dermed det totale antallet nye sentre, vil avhenge av kvaliteten på søknadene
som kommer inn og hvilket ambisjons- og aktivitetsnivå som skisseres.
Alle fagmiljøer kan søke, NOKUT skriver dette om miljøene som kan tildeles SFU at de skal
vise til fremragende utdanning, gode resultater, ha bred kunnskap om hva som er gode
undervisnings- og læringsmetoder og ha høye ambisjoner for videreutvikling og spredning av
kunnskap og erfaringer.
Forberedelser i fagmiljøene
Initiativ til senteretableringer må komme fra fagmiljøene. For å stimulere til tiltak på lokalt
nivå er det viktig at fagmiljøene er godt orientert om mulighetene som ligger i ordningen, og
at ideer og innspill blir fanget opp og bearbeidet.
Søknadene må utformes i fagmiljøene. Det vil bli etablert et støtteapparat som kan bistå i
skriveprosessen.
Støtteapparat knyttet til søknadsskriving
Det blir etablert en gruppe som skal bistå med sentrale støttefunksjoner knyttet til SFUordningen. Gruppen består av følgende personer:
Toril Eikaas Eide (SA)
Per Gunnar Hillesøy (SA)
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Tove Steinsland (SA)
Arne Sivert Svindland (FA/ BOA-team)
Therese Hystad, ØKA
Marianne Johansen Huse, DigUiB
Oddfrid Kårstad Førland, BioCEED
Arild Raaheim, Program for universitetspedagogikk
Gruppen kan bli utvidet.
Det vil videre bli gitt bistand i form av utarbeiding av relevante analyser/statistikk knyttet til de
aktuelle fagmiljøene, der dette er relevant. Eksempler kan være analyser basert på data fra
FS, studiebarometeret mv.
Det er kort tid mellom utlysing og søknadsfrist. Det er derfor en avgjørende suksessfaktor at
de som er med som en del av støtteapparatet rundt SFU-søknadene, prioriterer å stille opp
for fagmiljøene ved behov for støtte.
Økonomiavdelingen vil bidra i budsjettarbeidet i forbindelse med søknader der det er
ønskelig. Forskningsavdelingen (FA) har mye erfaring fra arbeidet rundt støtteapparat rundt
SFF-søknader. Disse erfaringene kan ha stor relevans i tilknytning til tilsvarende prosesser
når SFU-søknader skal utarbeides.
SFU-kriteriene forutsetter at sentrene skal bidra til innovasjon i læring, undervisning og
vurdering. DigUiB-programmet arbeider med å tilrettelegge digitale verktøy for undervisning
og vurdering, og kan bidra med kunnskap for bruk av teknologi i utdanningene. NOKUTs
kriterier forutsetter også at sentrene skal ha høy pedagogisk kompetanse og bidra til
pedagogisk utvikling innen fagfeltet. Uniped vil derfor bidra i denne prosessen ved å være
rådgiver eller samtalepartner for prosjektene.
Søknadsstøtten vil bli lagt opp etter mal som den FA organiserer som støtte til SFFsøknader, og gjøres på følgende måte:
 Alle prosjekter får en hovedrådgiver og en assisterende rådgiver
 Hovedrådgiver har ansvar for å koordinere den sentrale søknadsstøtten og avtaler
arbeidsdelingen med assisterende rådgiver
 Hovedrådgiver er en SA-person, assisterende rådgiver er vanligvis en
studiekoordinator ved et fakultet/institutt
Det blir lagt opp til at bioCEED, ved koordinator, vil ha møte med de lokale
studiekoordinatoren/administrative koordinatorene ved de fagmiljøene som arbeider frem
SFU-søknader. Formålet er å drøfte deres roller og funksjoner i arbeidet med søknaden.
Rådgiverrollen er definert slik:
 rådgiver kan se til at søknaden tilfredsstiller krav til format og andre formalia
 rådgiver er ikke sekretær for søker
 rådgiver kan for øvrig lese kritisk gjennom søknaden med henblikk på å gjøre den
klar og forståelig
 når ikke annet er sagt, er korrespondanse mellom rådgiver og søker fortrolig.
Utover dette, tilknyttes rådgivere fra støtteapparatet inn i prosjektet der det er ønske og
behov for det, dvs. rådgivning innen pedagogikk/didaktikk, økonomi, jus, digitalisering mv.

39

Foreløpig fremdriftsplan:
 Det er sendt en uformell henvendelse til fakultetene for å få informasjon om
fagmiljøer som kan være interessert i å sende søknad.
 I månedsskriftet januar/ februar vil det bli arrangert et internt informasjonsmøte om
SFU ordningen. Invitasjonen blir sendt fakulteter og institutter og fagmiljøer som har
signalisert interesse, samt søkerne som ikke nådde opp i sist runde.
 Februar: Skaffe en oppdatert oversikt over mulige SFU-søkere, og kontakte dem for å
avklare ønske om bistand. Fordeling av rådgivere gjøres fortløpende.
 Februar: formell SFU-utlysing.
 Mars: Søkerseminar i regi av NOKUT
 Søknadsfrist til NOKUT er høyst sannsynlig i løpet av mai. Der det er ønskelig med
innspill til søknadene fra rådgiver/støtteteam, blir det satt en intern frist i rimelig tid før
NOKUTs frist.
Det vil bli laget en ny oppdatert fremdriftsplan med detaljering av datoer når utlysing finner
sted.

Saken legges med dette fram for utvalget til drøfting.

TOVST 19.01.16
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Notat
Til:
Universitetets utdanningsutvalg
Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 3. februar 2016

Ephorte: 2016/1260

Bakgrunn
Styringsgruppen for organiseringsprosjektet behandlet i møte 27. april rapportene fra Ou 8
Internasjonal studentutveksling - gode tilbud, god støtte, god tur! og Ou 9 Kvalitet i
internasjonal rekruttering - Validering av vitnemål
Dette notatet omhandler status for styringsgruppens anbefalte tiltak fra de to delprosjektene.
Status og planer for oppfølging av Ou 8 «Internasjonal studentutveksling - gode tilbud,
god støtte, god tur!».
Styringsgruppen gav sin tilslutning til arbeidsgruppens anbefalinger om å utvikle de
administrative tjenestene slik disse er beskrevet i tiltakene 1 -9 i rapporten. Under følger en
oversikt over status for de ulike tiltakene.
-

Sentralisere arbeidsoppgaver med stordriftsfordeler (for utreisende)

Denne saken ble lagt frem i studielederforum våren 2015 og det er sendt brev til alle
fakultetene. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra fakultetene vil SA legge til rette for følgende
løsning:



-

Ett felles søknadsskjema klart til uttaket med søknadsfrist 1. februar 2016.
Vi går over fra hoveduttak + suppleringsuttak til to hoveduttak i året med søknadsfrist
1. februar og 1. september. Samtidig tilrettelegger vi for at JURFA kan beholde
ordningen med ett hovedopptak og suppleringsuttak.
Samorganisere internasjonaliseringsfeltet

SA gjennomfører nå et organiseringsprosjekt for å se nærmere på en mer hensiktsmessig
organisering av avdelingen og bedre informasjonsflyt. Føringer fra OU prosjektet er lagt som
premisser for arbeidet. Ny organisasjonsmodell vil bli implementert i april 2016.
-

Oppdatere rammeverk for avtaler om internasjonalt samarbeid

SA har i samarbeid med FA påbegynt en revisjon og oppdatering av rammeverket for avtaler
om internasjonalt samarbeid, inkludert rutiner og prosedyrer for inngåelse, registrering og
administrasjon av avtaler. Oppdatert rammeverk vil bli gjort kjent for fakultetene og
planlegges ferdig i løpet av februar 2016.
-

Database for internasjonale samarbeidsavtaler

SA har nylig gjennomført et prosjekt for registrering og visning av studentutvekslingsavtaler.
Vi har nå starter et samarbeid med FA for å få registrert MOU og forskningsavtaler i samme
database (FS). Det må inngås samarbeid med KA og IT om hvordan nettvisningen av
avtalene skal utformes.
-

Opprette dedikert ressurs for avtaleadministrasjon

Ikke påbegynt. Må sees i sammenheng med oppfølging av de to foregående punktene.
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-

Legge om UiBs engelske nettsider og bruk av sosiale medier

KA har tatt initiativ til at det settes ned en gruppe sammensatt av personer fra FA, KA og SA
for å se på internasjonalisering på UiBs nettsider. Arbeidet vil starte etter at uib.no har fått
nytt design, dvs i januar 2016.
-

Egen strategi for rekruttering av internasjonale studenter

Skal resultere i en tiltaksplan. Tiltaket et forsinket på grunn av behov for bredere
datagrunnlag. Utkast til tiltaksplan planlagt klar 30.06.2016
•
•
•
•
•

Sak gjennomgått i studielederforum
Profilering innen klynger, samarbeid med fakultetene
Utarbeider pilot i samarbeid med Mat-Nat fakultetet innen valgt klynge
Fokus på kvalitativt bedre avtaler
Legge om UiBs engelske nettsider og utvide bruk av sosiale medier med fokus på
klyngene

-

Aktiv rekruttering på messer, konferanser og institusjonsbesøk

Tiltak vil følge tiltaksplan.

Status og planer for oppfølging av Ou 9 Kvalitet i internasjonal rekruttering Validering av vitnemål
Styringsgruppen gav sin tilslutning til arbeidsgruppens anbefalinger om å etablere en enhet
for validering og verifisering av vitnemål.
• Vurdering og videreutvikling av kompetanse og kapasitet ved SA
• Utvikling av effektive rutiner for samarbeid i organisasjonen
• elektronisk saksflyt
• «inquiry management»
• årskalender for forventede topper m.m.
• Kompetanseutvikling i organisasjonen (informasjon på ansattsidene, ev. wiki, kurs,
workshops o.l.)
• Verktøy
• tilgang til sentrale lisensbaserte «credential evaluation» databaser (validering)
• tilstrekkelig og oppdatert teknisk utstyr for kontroll av originaldokumentasjon
(endelig verifisering)
Implementering april 2016, ref. organiseringsprosjekt ved SA.
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Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 3. februar 2016

Ephorte: 2016/1260

Bakgrunn
Studieadministrativ avdeling gjennomførte høsten 2015 et organiseringsprosjekt ved
avdelingen. De ansatte har vært involvert i prosessen gjennom fokusgruppeintervju og
arbeidsgrupper. Kartleggingen av fakultetenes behov for studieadministrative tjenester i
forbindelse med Ou-prosjektet, var i tillegg til fokusgruppeintervju med SAs medarbeidere,
datagrunnlaget for prosessen. Føringer fra Ou prosjektet gjennom flere av delrapporter og
oppfølging av behov avdekket gjennom HMS arbeid ved avdelingen var viktige rammer for
prosjektet.
Organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB har lagt følgende føringer for
organiseringsprosjektet ved SA:
-

Det etableres en sentral enhet ved SA for verifisering og validering av vitnemål
Arbeidet med internasjonal studentmobilitet samles i en enhet
Det etableres et internasjonalt servicesenter
Phd-utdanningen koordineres fra FA med studieadministrativ støtte blant annet fra
SA
Studentrekrutterings- og informasjonsarbeidet forblir ved SA og koordineres bedre

I tillegg har følgende HMS behov ved SA ligget til grunn for prosjektet:
-

Bedre informasjonsflyt
Mer prosjektarbeid
Samarbeid på tvers av seksjonene
Felles kunnskaps- og kompetansebygging
Tverrfaglig samarbeid
Organisering ut fra funksjon
Kontorrotasjon

Man har også tatt hensyn til UiBs nye strategi for perioden 2016 -2022 som har vært utviklet
parallelt med organiseringsprosjektet.
Det har vært fokus på sterk involvering av medarbeider ved avdeling og inkludering av alle
ansatte. Det har vært gjennomført allmøter i tillegg til en heldags ansattsamling, fokusgruppe
intervju og arbeidsverksted.
Følgende målbilde ble besluttet i styringsgruppen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Bedre koordinert mot fakulteter, sentrale enheter og eksterne samarbeidspartnere
Styrke utvikling og leveranse av tjenester tilpasset ulike SA-målgrupper
Prioritere å være pådriver, utvikler og rådgiver innen SAs spesialiserte fagområder
Ivareta og utvikle forvaltningsansvaret innenfor SA sine fagområder
Effektivisering mot helhetlig kontaktstyring, prioritering og kompetanseutnyttelse
Stabsoppgaver samles sentralt i SA for effektivitet og bedre koordinering
Logisk inndeling og tilstrekkelige store enheter til å favne nærliggende oppgaver
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Beskrivelse av ny organisasjonsmodell (iverksettes 01.04.2016)

For fakultetene betyr dette at man får en mer transparent organisasjon der det vil være de
ulike funksjonsområdene som vil bli synlige og presentert utad overfor fakultetene. På denne
måten blir kontakten med SA mindre personavhengig. Kontaktpunkt for sentral ledelse og
fakultetsledelse vil være avdelingsdirektør eller lederne for enhetene ved SA.
Dette kan illustreres med en «omvendt organisasjonsmodell»:
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Parallelt med SA sitt organiseringsprosjekt pågår det et eget prosjektarbeid i forbindelse med
etablering av et internasjonalt servicesenter på studentsenteret. Det vil i løpet av januar bli
gjennomført workshops med medarbeider fra aktuelle avdelinger samt med brukere av
senteret.
Videre arbeid
Det har vært gode dialoger med fakultetene underveis i arbeidet med organiseringsprosjektet
ved SA og den nye organiseringsmodellen ble i begynnelsen av januar presentert i et eget
seminar der representanter fra fakultet og institutt deltok.
Det kom gode og konstruktive innspill i møtet som vil bli tatt med i den videre prosessen:
-

-

Det bør legges til rette for en digital inngangsport til SA (eks. Issuetracker), og sikres
at ansattsidene reflekterer «funksjonsområdene i ny organisasjonsmodell».
Eksisterende nettverk bør gjennomgås. Noen kan kanskje legges ned, og det bør
etableres nye (f eks digitalisering og studiekvalitet).
SA bør arrangere flere temabaserte samlinger (jfr høringsmøter om forskrifter og
seminar om internasjonalt opptak).
Det må sikres kontaktflate/fysisk førstelinje mot publikum for Opptak, validering og
verifisering hvis funksjonsområdet ikke blir en del av servicesenteret i
Studentsenteret.
Det må sikres god samhandling mellom EVU og de andre seksjonene på SA, og
mellom EVU og studieadministrasjonene og ledelse ved fakultetene – sikre at vi
opprettholder de positive effektene av omorganiseringen av SEVU for fakultets- og
ledelsesforankring.

SA vil arrangere et seminar for hele UiBs studieadministrasjon så snart alle detaljer er på
plass.

Saken legges med dette fram for Utdanningsutvalget til orientering.
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Notat
Til:
Universitetets utdanningsutvalg
Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 3. februar 2016
ephorte:16/1267
___________________________________________________________________
UiB ble i slutten av oktober i fjor kontaktet av Universitets- og høgskolerådet vedrørende
migrasjon og flyktningsituasjonen og hvordan universitets- og høyskolen møter denne
situasjonen.
Utdanningsinstitusjonene ble deretter invitert til en idédugnad hos UHR i midten av
november. Fra UiB møtte dekan Margareth Hagen, Seniorkonsulent Ingrid W. Solhøy og
seksjonsleder Nina Gry Stein. I møte var det enighet om å etablere et nettverk for
informasjon og erfaringsdeling mellom institusjoner og andre viktige aktører (NOKUT,
Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDI), Lånekassen, SIU og FSAT) om migrasjon og
flyktningsituasjonen.
UHRs representantskapsmøte diskuterte torsdag 18. november utfordringer og muligheter
for mer koordinering i sektoren i forbindelse med det økte antallet flyktninger som kommer til
Norge. Representantskapet ønsker at UHR fungerer som et knutepunkt for informasjon om
tiltak knyttet til flyktningsituasjonen og at UHR legger til rette for erfaringsdeling mellom
institusjonene. Det var også ønske om at det ble etablert en ressursside for
utdanningsinstitusjonene på UHRs hjemmeside. Denne er under utvikling og tilgjengelig her:
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/migrasjon_og_flyktningsituasjon
I midten av desember arrangerte UHR et nettverksmøte for sektoren. I møtet deltok også
representanter fra IMDI, Lånekassen, SIU og NOKUT. Fra UiB deltok Maria Dyrhol Sandvik
fra rektors kontor og Nina Gry Stein.
Status for UiB:
UiB har tatt på seg en koordineringsrolle for flyktningarbeidet til UiB, NHH og HiB og det har
vært møte med sosialbyråd Erlend Horn for å drøfte mulige tiltak. Bergen Kommune har i
første omgang etterspurt følgende tiltak:
-

Språkpraksisplasser
Arbeidspraksisplasser
Frivillig rettsrådgivning
Felles nettportal for høyere utdanning

Det har vært god dialog og samarbeid med studentene i planleggingsarbeidet og både
studentersamfunnet og studentparlamentet har kommer med konkret forslag til tiltak, blant
annet:
- Kunnskapsformidling og debatter
- Møtepunkt for flyktninger (språkkafe, foredrag, sosiale arrangement/underholdning)
- Populærforelesningsrekke
- Språktandem
- Mentorordning/buddyprogram
- Bokinnsamling
Andre aktuelle tiltak vil være avhengig av kommunens behov og flytningenes bakgrunn og
kan f eks være:
- Tverrfaglig foredragsrekke med fokus på flyktningsituasjonen
- Informasjonsmøte på Campus
- Språkopplæring
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-

Verifisering og validering av kvalifikasjoner og utdanningsnivå (i samarbeid med
NOKUT)
Kurstilbud i regi av EVU

Videre arbeid:
Det er ønskelig å utarbeide en felles informasjonsoversikt for tiltak ved UiB, og at denne kan
lenkes til UHR sin ressursside. Dette arbeidet vil starte med at det i første omgang vil bli
utarbeidet informasjon om studietilbud, søknadsprosess, opptakskrav og
godkjenningsordninger. Informasjonen vil være tilpasset den aktuelle målgruppen, men også
være rettet mot tilsatte i mottakene. Oversikten kan utvides etter hvert som nye tiltak
iverksettes.
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Notat
Til:
Universitetets utdanningsutvalg
Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 3. februar 2016
ephorte:16/1269
___________________________________________________________________
Kunnskapsdepartementet oversendte brev om Statsbudsjettet for 2016 kap. 260Tildelingsbrev for Universitetet i Bergen. Tildelingsbrevet er KDs årlige styringsdokument, og
inneholder informasjon om regjeringens prioriteringer, informasjon om mål og budsjett for
2016, andre forutsetninger og krav, samt informasjon om rapportering om resultater og
planer.

Vedlagt følger utklipp av den delen av tildelingsbrevet som omtaler Regjeringens
prioriteringer, samt mål og budsjett for 2016.

Saken legges fram til orientering
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Notat
Til:
Universitetets utdanningsutvalg
Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 3. februar 2016

Ephorte: 16/1272

Bakgrunn
Forskning, utdanning og formidling er universitetets hovedoppgaver, og hvert år rapporterer
vi til KD om denne virksomheten. KD har en rekke sektormål og nasjonale
styringsparametere som vi rapporterer på.
Vi har i år rapportert på følgende nasjonale og lokale sektormål med tilhørende
styringsparametere:
KDs sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i
samsvar med samfunnets behov
Nasjonale styringsparametere:


Gjennomføring på normert tid



Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for
studieprogrammene



Samspill mellom forskning og utdanning



Deltagelse i Horison 2020 og Erasmus+

KDs sektormål 3: God tilgang til utdanning


Fleksibel utdanning

KDs sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem


Solide fagmiljø

UiB har også egne virksomhetsmål med tilhørende lokale styringsparametere som skal
rapporteres.

UiBs virksomhetsmål 1.1: Å tilby internasjonalt anerkjent forskningsbasert utdanning med
høy faglig kvalitet
Lokal styringsparameter:


Fulltidsekvivalente studenter per vitenskapelig ansatt
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Vi vil sannsynligvis endre virksomhetsmål 1.1 i tråd med vår strategi for 2016–2022, «Hav,
liv, samfunn».

KD ber også om at vi rapporterer om måloppnåelse for kandidater innenfor helse- og
lærerutdanningene. I tillegg ber KD om våre framtidige planer for virksomhetsmålene og
hvilke mål vi har innenfor følgende parametere:
KDs sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i
samsvar med samfunnets behov


Andel bachelorkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid



Andel masterkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid



Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter



Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten



Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt studenttall

KDs sektormål 2: Forsking og utdanning for velferd, verdiskapning og omstilling


Delen av masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført
utdanning

KDs sektormål 3: God tilgang til utdanning


Kandidattall på helse- og lærerutdanningene

Universitetsstyret skal ha rapporten innen 2. mars. Etter behandling sendes rapporten til KD.
Utkast til den delen av dokumentet som vedrører utdanningssiden følger vedlagt.
Malen for rapporteringen er gitt gjennom KDs virksomhetsmål og UiBs lokale
styringsparametere. Saken legges fram for UU for å få innspill på hvilke
tiltak/planer fakultetene har for styrking av de ulike rapporterings.- og planområdene.

Saken legges fram for drøfting

62

Rapport 2015:
KDs sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal
kvalitet i samsvar med samfunnets behov
Nasjonal styringsparameter: Gjennomføring på normert tid

Figur 1 Prosentandel som har fullført på normert tid av henholdsvis treårig
bachelorstudenter og toårig masterstudenter. Det er tatt hensyn til permisjon eller
individuell deltid. Alle kvalifikasjoner, uavhengig av hovedprogram, er opptelt.
Nye tall er ikke publisert i DBH per januar 2016, vi gjør derfor beregninger av
studiegjennomføring som tar utgangspunkt i aktive studiesemestre. Det vil si beregningene
tar hensyn til permisjon og deltid. Figur 1 viser at målsettingen om høyere andel fullført på
normert tid, ikke kan sies å være nådd. Gjennomføringen for toårig master nærmer seg det
lavere nivået i 2009. På bachelornivå kan utviklingen ha flatet ut.
Nettotall: Må vente til sensuren er klar.
Dette kan forklares med studiepoengproduksjonen per student, og frafall.

Figur 2 Studiepoengproduksjonen per student i 60-studiepoengenheter for bachelor
og master.
63

Studiepoengproduksjonen per student har siden 2011 sunket både for bachelor- og
masterstudier. Studentene er derfor mindre effektive enn for fire år siden.

SP: Må vente til sensuren er klar.

Tabell 1 Frafall fra UiB for bachelor- og masterstudier, per november 2015.
Årskull

Frafall
bachelor
(prosent)

Frafall
master
(prosent)

2008

35,5

15,0

2009

39,6

16,0

2010

37,7

16,1

2011

39,0

14,2

2012

37,4

13,6

Tabell 1 viser at frafall fra UiB varierer mellom 36 og 40 prosent for bachelorkullene, og
mellom 14 og 16 prosent for masterkullene. Det vil si, variasjonen er kun mellom 2 til 4
prosent mellom kullene. Det kan derfor sluttes at hovedgrunnen til lavere gjennomføring på
normert tid skyldes at studentene bruker lenger tid på sine studier enn tidligere. Likevel,
arbeidet med å redusere frafall er fortsatt viktig, og lavere frafall kan potensielt øke andelen
som gjennomfører på normert tid.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har over lengre tid arbeidet systematisk med
tiltak for å sikre god integrering av studentene med mål om at de skal lykkes. Dette arbeidet
spres nå til de resterende fakultetene ved UiB og til de andre utdanningsinstitusjonene i
Norge gjennom et nyetablert UiB-initiert nasjonalt nettverk som aktivt jobber med temaer
som frafall og gjennomføring. I tillegg er det innledet et samarbeid med NTNU rundt
temaene, bIant annet med tanke på å se på mobiliteten mellom institusjonene. Skifte av
studium og studiested på lavere grad er vanlig og i mange tilfeller uttrykk for en ønsket
mobilitet som handler om å bli bevisst sine faglige interesser. Kunnskap om omfang og
bevegelser i slik mobilitet vil bidra til en mer opplyst diskusjon om frafall.
Det psykologiske fakultet har en langtidsplan for å øke studiegjennomføringa på BAprogrammene til 75 % innen 2020. Hovedprioriteringen for Det humanistiske fakultet i 2015
har vært iverksettelsen av ytterligere tiltak for å øke rekrutteringen og redusere frafallet. Til
sistnevnte hadde fakultetet et prøveprosjekt i klassemottak i første semesteret, for studenter
som begynte høsten 2015.
I henhold til Planer 2015 har vi fokusert på å rekruttere studiemotiverte og høyt kompetente
søkere for å øke gjennomføringsandelen. Det humanistiske fakultet arbeider blant annet
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kontinuerlig med justeringer av programporteføljen for å øke rekrutteringen og å konsolidere
fagtilbudet. Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet og Det samfunnsvitenskapelige
fakultet arrangerer henholdsvis «Fagdag» og «Åpen dag» rettet mot elever fra videregående
skole.
I følge Hovdhaugen et al. (NIFU 2013, side 26) er det en «klar sammenheng» mellom
studiepoengproduksjon og karakterer fra videregående skole. Deres funn for HF, SV og MN
på nasjonalt nivå viser at karaktermessig svake studenter kun klarer «å ta omtrent halvparten
av et fulltidstudium». Denne konklusjonen er i overensstemmelse med funnene ved UiB, hvor
de frafalte studenters studiepoengproduksjon ligger rundt 30 studiepoeng.
At inntakskvalitet påvirker frafallstatistikken er ikke unikt for høyere utdanning i Norge.
«Higher Education Funding Council for England» konkluderer med at en av hovedfaktorene
som avgjør om studenter faller fra eller ikke er «entry qualifiqations» (HEFCE 2015, side 23).

Figur 3 Registrerte studenter, ny studiepoengproduksjon (60-SPE), opptaksrammer,
kandidatproduksjon, og studiepoeng per student. UiB alle nivå totalt. Årstudium ved
MOF er utelatt.
Figur 3 viser at det er samvariasjon mellom antall studenter og antall produserte
studiepoengenheter per student. Studiepoengproduksjonen per student faller når antall
registrerte studenter øker. Det motsatte er også tilfelle: studiepoengproduksjonen øker når
antall registrerte studenter faller. Det ser ut til at produktiviteten synker for hver nye student.
Produktiviteten er høyest i vårsemestrene når studenttallet er lavest. Dette kan delvis
forklares med frafall i løpet av første studiesemester.
I arbeidet med planleggingen av UiBs fremtidige rekrutteringsstrategi, vil informasjon som
bidrar til at elever gjør best mulig kvalifiserte valg når det gjelder valg av studieprogram stå
sentralt. Aktuelle tiltak er å vurdere om informasjonsarbeidet skal starte tidligere i skoleløpet
enn hva som gjøres i dag. I tillegg vil det bli fokusert på tiltak der innhold i
studieprogrammene og yrkesmuligheter etter fullført utdanning blir vektlagt. Analyser av
frafall viser at det er viktig å fokusere på tiltak særlig gjennom hele første året på
bachelorstudiene, men også videre i studieløpet. Det skal derfor særlig fokuseres på
konkrete tiltak som bidrar til faglig og sosial integrasjon det første studieåret.
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Figur 4 Antall primærsøkere, tilbudte studieplasser, oppmøtte studenter,
studieplasser, og andelen møtt per tilbudte studieplasser. Samordna Opptak. UiB års-,
bachelor-, master-, og profesjonsnivå totalt.

Tabell 2 Antall primærsøkere, tilbudte studieplasser, oppmøtte studenter,
studieplasser, andelen møtt per tilbudte studieplasser, og andelen primærsøkere per
studieplass. Samordna Opptak. UiB års-, bachelor-, master-, og profesjonsnivå totalt.
År

Studieplasser Primærsøkere
(antall)

(antall)

Tilbud

Møtt

(antall) (antall)

Andel møtt
per tilbud

Andel primærsøkere
per studieplass

(prosent)

(prosent)

2006

3696

7760

5842

3815

65,3

210,0

2007

3671

7467

5583

3764

67,4

203,4

2008

3671

7383

5889

3827

65,0

201,1

2009

3839

8297

6611

4191

63,4

216,1

2010

3851

8600

6249

3681

58,9

223,3

2011

3960

8540

6693

3905

58,3

215,7

2012

4000

8560

6953

3961

57,0

214,0

2013

3930

9171

7117

4018

56,5

233,4

2014

3860

8450

7283

4092

56,2

218,9

2015

3826

8918

7828

4422

56,5

233,1

Figur 4 viser at antall studenter som har møtt har økt de siste tre år. Antall møtte studenter
var 4422 i 2015, en økning på 8 % fra 2014. 7226 studenter fikk tilbud om studieplass i 2005,
mot 8998 i 2014. Andelen møtte studenter per tilbud har sunket i perioden 2007 til 2014. I
2015 derimot økte andelen til 56,5 %, fra 56,2 % i 2014, til tross for økt tilbud i samme
periode. Dette bruddet med en langvarig negativ utvikling kan tolkes som at rekrutteringen
ble styrket i 2015.
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UiB har derfor iverksatt følgende tiltak:
1. For å styrke inntakskvaliteten er avsetningen til studentrekruttering styrket for 2016.

2. For å avklare forventninger, bevisstgjøre elever om utdanningsvalg og redusere
førstesemesterfrafallet på lavere grad, er det iverksatt et prosjekt i samarbeid med
skoler og skoleeiere i regionen.
3. Systematisk arbeid med å redusere frafallet, øke gjennomføringen og sikre god
integrering av studentene med mål om at de skal lykkes.

Universitetet startet også høsten 2015 «Skoleprosjektet». Prosjektet har som
hovedmålsetting å styrke UiBs kontaktflate med skoleverket. UiB har en rekke tilbud og
kontaktpunkter med skoleklasser, lærere og rådgivere i skolen. Prosjektet skal tilrettelegge
for bedre koordinering av disse tilbudene slik at UiB fremstår mer samlet mot skoleverket, og
gjør terskelen lavere for kontakt og samarbeid.
For å styrke kontaktflaten mot skoleverket skal prosjektet også starte opp nye aktiviteter
rettet mot 8. – 12. trinn i skolen.
Formålet med prosjektet er å 1) styrke UiBs omdømme i skolesektoren, 2) hindre frafall
gjennom mer treffsikre utdanningsvalg og 3) øke elevenes faglige nysgjerrighet og
motivasjon gjennom et tidlig møte med fagmiljøene.
For å oppnå målsettingene i prosjektet, har universitetet kontakt med eksterne
samarbeidspartnere som Bergen Kommune og Rådgiverforum Hordaland i tillegg til
ungdomsskoler og videregående skoler i Bergen.
Ett av tiltakene i prosjektet er opprettelsen av en samlet nettside for UiBs tilbud til
skoleverket; www.uib.no/skole. Andre tiltak i prosjektet er informasjonsmøter om høyere
utdanning for elever i ungdomsskolen i faget utdanningsvalg, utvidet tilbud om «Fagdag i
bedrift»-besøk på UiB for elever på niendetrinn gjennom «Ka vil DU bli?» og økt samarbeid
med UiBs samarbeidsskoler.
Nasjonal styringsparameter: Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som
er definert for studieprogrammene
UiB har satt i gang flere tiltak og ulike prosesser som samlet har som mål å styrke
utdanningskvaliteten og bidra til at studentene oppnår læringsutbyttet som er definert for
studiene. Tiltakene er på ulike nivå og har ulikt omfang.
Studiekvalitetsseminaret i 2015 fokuserte på studentaktive lærings- og vurderingsformer,
bruken av Canvas (som beskrives seinere) til læringsfremmende aktiviteter,
læringsutbyttestyrt undervisnings- og vurderingsformer, og hvordan fremme ny
undervisningskultur for bedring av læringsutbyttet.
Videre ble det arrangert seminar for Utdanningsutvalget med fakultetenes visedekaner for
utdanning og studiesjefer, UiBs universitetspedagoger, samt representanter fra
Universitetsbiblioteket og Studieadministrativ avdeling som deltakere. Sentralt og lokalt
pågår det tiltak for å styrke kompetanse og rolleforståelse hos programstyreledere,
undervisningsledere og instituttledere. Det er arrangert seminarer med fokus på utvikling av
helhetlige studieprogram og emner som har gode læringsutbyttebeskrivelser og
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velbegrunnede undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer som samsvarer med
beskrivelsene og er egnet til å fremme oppnåelsen av det foreskrevne læringsutbyttet.
UiB har i 2015 videreutviklet sitt kvalitetsarbeid når det gjelder søknadsprosessen for
oppretting av nye studier, noe som er relevant for læringsutbyttet. UiB har utviklet
søknadsskjema og veiledninger basert på NOKUTs søknadsskjema og veiledninger til
høgskoler som søker om akkreditering av sine studietilbud. NOKUT forventer at
selvakkrediterende institusjoner som UiB stiller de samme krav om dokumentasjon og
begrunnelser for opprettinger av nye studieprogrammer som de NOKUT stiller til høgskolene.
UiB har i søknadsprosessen stilt universitetspedagogiske og studieadministrative
veiledningsressurser til disposisjon for fakultetene og instituttene.
Opprettingen av nye studieprogram har i år fått ekstra oppmerksomhet og veiledning. Etter
hvert kreves det at alle studieprogram og studieprogram må oppfylle de samme
dokumentasjonskravene, som også innebærer krav om klarere redegjørelse og begrunnelse
for undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer der tilrettelegging for studentaktivitet står
sentralt. Tiltakene har som mål å fremme mer egnende undervisnings-, arbeids- og
vurderingsformer som vil styrke studiekvaliteten, og fremme studentenes oppnåelse av
læringsutbyttet.
Arbeidet for at studentene skal lykkes i å oppnå læringsutbyttet i studiene er også koplet opp
mot og ses i sammenheng med UiBs satsing for å utnytte potensialet som ligger i å bruke
digitale plattformer, verktøy og læremidler i undervisnings- og læringsarbeidet

I programmet DigUiB gjøres en stor og langsiktig satsing på digitale løsninger for utdanning.
Det skal etableres en digital undervisningsarena tilpasset faglige og pedagogiske
målsetninger, som skal gjøre UiB til en attraktiv utdanningsinstitusjon for både studenter og
undervisere. Det lages blant annet tjenester for opptak og strømming av forelesninger, det
etableres ny web-basert læringsplattform, og det legges til rette for nye vurderingsformer og
digital eksamen.
DigUiB arbeider med å opprette et læringslaboratorium som skal styrke universitetets
kjernevirksomhet. Læringslaben skal:


tilby forskningsbasert og oppdatert kompetanse og undervisning på bruk av IKT i
undervisningen



ha kapasitet og kompetanse til å utvikle nye og skreddersydde IKT-løsninger og
læringsressurser i samarbeid med fagmiljøene



ha kompetanse og kapasitet til å lage audiovisuelle produksjoner og læringsressurser
for undervisning og formidling i samarbeid med fagmiljøene



drive oppsøkende virksomhet mot fagmiljøene for å identifisere muligheter og
potensielle løsninger og anvendelser



drive forskningsbasert virksomhet, kunne ha egne forskningsprosjekter, og kunne ta
eksterne oppdrag



ha topp infrastruktur (teknisk og administrativ)



ha tverrfaglig kompetanse både i pedagogikk og teknologiutvikling
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ha samarbeid med Mediesenteret ved HiB

I januar 2015 inngikk Universitet i Bergen (UiB), Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i
Oslo (UiO) en avtale med Inspera AS som leverandør av eksamensløsningen Inspera
Assessment (IA). Prinsippet om BYOD (Bring Your own device) er grunnleggende for
gjennomføring av digitale skoleeksamener ved UiB. Våren 2015 gjennomførte vel 3300
studenter eksamen digitalt – hovedsakelig skriftlig skoleeksamen. Tallene for høsten 2015
viser at 12713 studenter har tatt skoleeksamen digitalt. Det utgjør 48,5 % av høstens
skoleeksamener i 2015, opp fra 17,5 % i vår 2015. Vårt mål var 30 % for høsten 2015.
Høsten 2015 har følgende vært viktige tiltak for å få digital eksamen i driftsfase og klar for
videre skalering:
 Etablering av OBS-rom ved eksamen i tett samarbeid med IT avdelingen og
eksamensgruppen, her brukes kommunikasjon via ‘hipchat’
 Bruk av innleide tekniske vakter
I evalueringen fra digital eksamen våren 2015 var studentene stort sett svært fornøyde med
gjennomføringen av digital eksamen ved UIB og med den tekniske løsningen.
Det universitetspedagogiske fagmiljøet ved UiB er styrket. I tillegg til eksisterende
obligatoriske og frivillige kurs, deltakelse i prosessen med å etablere nye studier, støtte
gjennom DigUiB-programmet har miljøet holdt flere seminarer og møter om studentaktive
undervisningsformer og vurderingsformer som kan erstatte eller supplere skriftlig
skoleeksamen.
Vi har også igangsatt mentorordninger som er et ytterligere tiltak for å styrke studentenes
læringsutbytte. Det medisinsk-odontologiske fakultet har etablert mentorordninger på
medisinstudiet, og ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet arbeides det med å heve
kompetansen på mentorene. Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet prøves to
ulike mentorordninger ut; en der undervisere inngår i mentorrollen og en der viderekomne
studenter er mentor.
Med andre ord er en rekke tiltak for å bedre studiekvaliteten og læringsutbyttet er iverksatt
både sentralt og på fakultetene: satsningen på digitale undervisnings- og vurderingsformer
gjennom DigUiB-programmet, styrking av det universitetspedagogiske miljøet, forsøk med
mentorordninger på flere fakultet, prosjekter for å inkludere praksis i utdanningene, styrking
av utdanningsledelsen på alle nivå og igangsetting av et systematisk arbeid for å sikre
kvalitet, ressurser og sammenheng mellom studentenes forventede læringsutbytte og de
undervisnings- og vurderingsformene som benyttes.
I tillegg skal en revidert Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved UiB være ferdig i
2016. Handlingsplanen utgjør et viktig redskap for å forbedre læringsmiljøet ved institusjonen
både fysisk og psykososialt. Dette vil også bedre læringsutbyttet til studentene.
Nasjonal styringsparameter: Samspill mellom forskning og utdanning
Samspillet mellom forskning og utdanning skal styrkes gjennom økt lokalt og regionalt
samarbeid.
Midler ble tildelt Universitetet i Bergen, Universitetssenteret ved Svalbard (UNIS) for å
etablere Senter for fremragende utdanning i biologi (bioCEED). Senteret fokuserer på både
forskning og utdanning. Hovedmålet er «å møte nye krav til biologiutdanningene ved å
utvikle nye metoder for å utvikle og integrere læring av biologisk fagkunnskap, praktiske
ferdigheter og samfunnsrelevante oppgaver gjennom hele studieløpet». Dette gjøres blant
annet ved å «tilby utplassering i forskning, forvaltning og næringsliv, utvikle og teste nye
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læringsmetoder, aktivisere og engasjere studentene i egen læring og videreutvikle et
profesjonelt lærerkollegium som har et felles ansvar for undervisning, har et vitenskapelig
forhold til egen undervisning, forsker på egne praksiser, tester nye læringsformer og som
deler og dokumenterer erfaringer». Man har blant annet utviklet ArtsApp, en app for
identifisering av plantearter, og det fokuseres på samarbeid med næringslivet. Senteret har
satt i gang et prosjekt som skal avdekke eventuelle mangler i kompetansen til nyansatte
kandidater, og arbeidsgivernes kompetansebehov.
UiB skal tilby faglig oppdatering av lærere, men også muligheter for elever med spesielle
forutsetninger til å ta introduksjonsemner ved universitetet.
Universitetet i Bergen inviterer hvert år lærere og ansatte i utdanningssektoren fra hele
vestlandet til faglig-pedagogisk dag. Faglig-pedagogisk dag blir arrangert første fredagen i
februar hvert år, og er et møtested for faglig oppdatering og nettverksbygging. Det blir
arrangert åpne forelesninger med utgangspunkt i aktuell forsking innen alle fagfelt. Flere av
fagmiljøene presenterer gode undervisningsopplegg for ulike klassetrinn.
Samarbeidet med ungdomsskoler og videregående skoler skal videreutvikles, og her spiller
også den tidligere nevnte «Skoleprosjektet» en stor rolle.
I tillegg forventes både arbeidet med medieklyngen og den marine forskningsklyngen å gjøre
forholde mellom utdanning og forskning tettere.
Nasjonal styringsparameter: Deltagelse i horisont 2020 og Erasmus+
Internasjonalisering er et høyt prioritert område. I 2014 var det totalt 307 studenter knyttet til
Erasmus+ programmet, hvorav 271 var innreisende og 36 utreisende. Tallene for 2015 er
ikke klare, men foreløpige prognoser tilsier at antall utreisende studenter på
Erasmusprogrammet holder seg på omtrent samme nivå som i 2014, mens vi har en økning
av innreisende Erasmusstudenter.
I overgangen fra LLP til Erasmus+ i 2014, har det åpnet seg flere nye muligheter innenfor
Erasmus-programmet, både i form av nye aktiviteter, men også fordi Norge har blitt fullverdig
medlem av Erasmus+, som programland. I tillegg til student- og ansattutveksling i Europa, er
det nå mulig å samarbeide med land utenfor Europa og søke om støtte til store eller små
samarbeidsprosjekt (strategiske partnerskap, kunnskapsallianser og kapasitetsbygging).
Mobilitet i verden eller «credit mobility» kan også trekkes fram, med stipend til mobilitet av
studenter og ansatte til/fra land utenfor Europa. Her har UiB fått tildelt 45 stipend for
2015/2016. UiB har i forbindelse med oppstarten av Erasmus+ Credit Mobility programmet
gitt et eget UiB stipend for å dekke differansen mellom Erasmus stipendet studentene mottar
og UDIs krav til opphold for denne gruppen studenter. Det vil i forkant av nye utlysninger bli
vurdert hvorvidt ordningen skal videreføres. Praksismobilitet for nyutdannede er også en ny
aktivitet innenfor Erasmus+, der studenter som er ferdig med en grad, kan gis støtte i inntil
12 måneder for å reise på praksisopphold ved en europeisk arbeidsplass.
Erasmusstipendet på 350 eller 400 Euro per måned er et godt insentiv for å kunne få flere
studenter til å reise ut gjennom Erasmus+. Det er uttalt ønske fra SIU å øke
studentmobiliteten til Europa fra Norge. Ved UiB (og andre norske institusjoner) har vi har en
stor ubalanse i innkommende og utreisende Erasmus-studenter, og Erasmusprogrammet
kan finansiere stipender til betraktelig flere utreisende norske studenter enn de som faktisk
drar. Det er også flere nye muligheter for ansatte for å søke om samarbeidsprosjekt innenfor
Erasmus. Her har vi et ubrukt potensiale som bør kunne realiseres gjennom mer målrettet
informasjonsarbeid om Erasmus-programmet, både mot studenter og ansatte.
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I 2014 ble målsettingen i universitetets handlingsplan at minimum 30 % av de som avlegger
en grad ved UiB skal ha hatt et studieopphold utenlands nådd.
Tall for 2015 ikke klare før i februar 2016.
Virksomhetsmål 1.1: Å tilby internasjonalt anerkjent forskningsbasert utdanning med
høy faglig kvalitet
Lokal styringsparameter: Fulltidsekvivalente studenter per vitenskapelig ansatt

Figur 5 Fulltidsekvivalente studenter per faglig ansatt. Tall hentet fra DBH.
Ved å øke opptakstallet uten samtidig å øke antallet vitenskapelig ansatte, blir
styringsparameteren påvirket negativt. Det kan innebære at undervisningskravene for den
enkelte ansatte blir økt, og tid til annen virksomhet (herunder forskning) blir redusert.
Forholdet mellom fulltidsekvivalente studenter og faglige ansatte har ligget rundt 7 siden
2008, men i 2015 var forholdet oppe i 7.24, se figur 5. Antall faglige ansatte har økt fra 1999 i
2011 til 2149 i 2014. Gitt dette utgangspunktet, har vi gode vilkår for å forbedre utdanningene
ytterligere. Her er også spørsmålet om dimensjonering viktig.
De senere år har riktig dimensjonering av studietilbud og opptak blitt sterkt vektlagt.
Dimensjonering av studietilbudene påvirker den vitenskapelige stabens arbeidsomfang og
muligheten til oppfølging av studentene. Som nevnt tidligere UiB har utviklet søknadsskjema
og veiledninger basert på NOKUTs søknadsskjema og veiledninger til høgskoler som søker
om akkreditering av sine studietilbud. Her inngår også vurderinger om rekrutteringsgrunnlag
og dimensjonering.
KDs sektormål 3: God tilgang til utdanning
Nasjonal styringsparameter: Fleksibel utdanning
DigUiB
Universitetet i Bergen har samordnet flere av sine tiltak for digitalisering og med dette
fleksibilisering av studietilbudet i et eget digitaliseringsprogram, DigUiB.
DigUiB hadde som hovedmål i 2015 å finne en ny løsning for læringsstøtte for å erstatte
eksisterende læringsplattform og å utvikle et produksjonsmiljø for å støtte fagmiljøene når de
utvikler digitale læringsressurser. I løpet av 2016 skal hele UiB flytte over på ny
læringsplattform, som har fått navnet Mitt UiB. De to første fakultetene flytter i sin helhet over
fra vårsemesteret 2016, mens de fire siste kommer etter høstsemesteret 2016.
Tyngdepunktet i den nye plattformen er Canvas, men vil med tiden omfatte en rekke
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integrerte tjenester og vil samlet utgjøre det meste av UiBs digitale læringsmiljø. Canvas gir
faglærerne flere strenger å spille på i arbeidet med å utarbeide og implementere nye og
bedre undervisnings- og læringsformer, samt studentaktiv læring. Canvas kan også støtte
nye samarbeidsformer, og vil gi oss fleksibilitet og valgfrihet.
Et produksjonsmiljø ble etablert, og leverer i dag produksjonsstøtte til fagmiljøene,
produserer «Massive Open Online Courses» (MOOC) og leverer videonotattjenester for
opptak av forelesninger for å nevne noe. Digitalisering av læringsressurser gjør at både
studenter som møter på campus og fjernstudenter kan arbeide mer fleksibelt.
Vi har også startet opp en MOOC i klima med navnet «Causes of climate change» på
plattformen FutureLearn som tilgjengelig for over million nettstudenter. I tillegg er vi i
sluttfasen for en ny MOOC – «Occupational health in development countries» - som skal
kjøre første gang i mars 2016. Vi regner med å produsere ytterligere en MOOC i 2016,
sannsynligvis ikke med lansering før i 2017.
Vi har dessuten en MOOC i «Natural resource management» som har et begrenset opptak,
og som faller utenfor vår satsning.
UiB følger utviklingen av ulike tjenester i eCampus nøye, og deltar i felles fora og på
nasjonale erfaringsseminarer for blant annet å bidra med de erfaringene vi nå gjør oss.
Prosjekter for felles innkjøp av systemer ligger tidsmessig for langt fram i tid i forhold til det
UiB har behov for, og en del av de felles innkjøpene kommer for sent om vi ikke skal få en
kraftig oppbremsing av utviklingen.
Etter- og videreutdanning
Vi har som mål å være en aktiv bidragsyter i det samfunnsoppdraget etter- og
videreutdanning (EVU) representerer, og UiB har tilbudt denne typen av fleksibel utdanning
siste 20 år. Vi har høy faglig kompetanse og bredde innenfor en rekke fagområder og står
derfor i en særstilling til å kunne tilby forskningsbaserte etter- og videreutdanningstilbud av
høy kvalitet til arbeids- og samfunnsliv.
Ifølge vår handlingsplan for EVU i perioden 2015-2017 vil vi:





utvide EVU-porteføljen innen de strategiske profilområdene UiB satser særlig på
utvide EVU-porteføljen rettet mot lærere
utvide EVU-porteføljen i tråd med behov og forventninger fra offentlig sektor og
partene i arbeidslivet
utvide porteføljen av etterutdanningstilbud

Porteføljen består av emner som både er samlingsbaserte og nettbaserte, se figur 6.
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Figur 6 Nettbaserte og samlingsbaserte emner år til år i EVU-porteføljen.
Kunnskapsdepartementet la frem ny strategi for videreutdanning av lærere og skoleledere
frem mot 2025 i september 2015. Kort tid etter lyste Utdanningsdirektoratet ut de
videreutdanningstilbudene som UH-institusjonene kunne søke om å få tildelt. Her kunne man
søke om midler til igangsetting av tilbud for skoleåret 2016-2017, eller utviklingsmidler med
sikte på oppstart i 2017-2018. Midlene tildeles for perioder på 3-5 år, avhengig av type tilbud.
Det er rekke kriterier knyttet til utforming av de ulike studietilbudene. Universitetet i Bergen
søkte om totalt 12 videreutdanningstilbud:













Matematikk nivå 1 (tilbys allerede under KfK 2015/2016)
Matematikk nivå 2 (tilbys allerede under KfK 2015/2016)
Norsk nivå 1
Norsk nivå 2
Naturfag nivå 1 (tilbys allerede under KfK 2015/2016)
Naturfag nivå 2 (tilbys allerede under KfK 2015/2016)
Andrespråkspedagogikk nivå 1
Samfunnsfag nivå 1
KRLE nivå 1
Spansk nivå 1
Fransk nivå 1
Tysk nivå 1

Vi har fått tilslag på 7 av disse: spansk (nivå 1), matematikk (nivå 1 og 2), naturvitenskap
(nivå 1 og 2), og norsk (nivå 1 og 2).
For å møte den økende arbeidsledigheten i oljesektoren har UiB opprettet PPU deltid i
matematikk og naturfag for ingeniører og andre som trenger å supplere sin fagutdanning. På
PPU deltid, er det ikke nødvendig å ha all fagbakgrunn på plass før deltidsstudiet starter, og
man kan ta de fagene som mangler parallelt med deltidsstudiet.

KDs sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og
forskningssystem
Nasjonal styringsparameter: Solide fagmiljø
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Institusjonen gjennomgår programporteføljen årlig, og har i 2015 igjen hatt et spesielt fokus
på robusthet i porteføljen, samtidig som høyt spesialiserte forsknings- og
utdanningsdisipliner blir ivaretatt. KD legger til grunn at det som hovedregel «ikke er
hensiktsmessig å gi undervisningstilbud til grupper under 20 studenter. Laveste
kandidatmåltall settes derfor til 20.» Den viktigste målsettingen med en slik grense, er å sikre
kvaliteten i utdanningene gjennom å sikre at det fagmiljøet hvor utdanningen blir tilbudt, er
tilstrekkelig stort til at kvaliteten på utdanningene kan bli ivaretatt.
Vi hadde et stort fokus på studieprogrammer i 2014, og dette fokuset vedvarte i 2015. Alle
fakultetene har gjennomgått og vurdert studieprogrammer færre enn 20 studenter.
Følgende kriterier ble fremhevet i 2014 som viktige for kvalitet i utdanningene, og som må
ligge til grunn for den kontinuerlige utviklingen av vårt samlede studietilbud:





Tilbudet må ha solide fagmiljøer å bygge på
Det må foreligge et kunnskapsbehov i samfunnet
Tilbudet bør være i tråd med faglig strategi
Tilbudet må være økonomisk forsvarlig

Alle disse kriterier ivaretas av de nye søknadsskjema og veiledninger for oppretting av
studieprogram. På sikt skal alle studieprogram oppfylle de samme dokumentasjonskravene,
som også innebærer krav om klarere redegjørelse og begrunnelse for undervisnings-,
arbeids- og vurderingsformer der tilrettelegging for studentaktivitet står sentralt.
Ugleprisen er UiBs interne pris for utdanningskvalitet. Prisen blir delt ut av Universitetets
utdanningsutvalg til fagmiljø som kan dokumentere særlig vellykkede tiltak for studiekvalitet.
Ugleprisen for 2015 gikk til Akademisk skrivesenter ved Det humanistiske fakultet fordi det
fyller et viktig behov ved å gi fakultetets studenter etterspurt skriveopplæring. Skrivesenteret
ble opprettet i 2014 som et pilotprosjekt med varighet på tre år, og er et samarbeid mellom
HF-fakultetet og Universitetsbiblioteket. Senteret har et tett samarbeid med fagmiljøene i
forkant av kursene for å tilpasse opplegget til de enkelte emnene. Senteret gir også en-til–
en-veiledning til studenter som ønsker det, og undervisningen/ veiledningen er dialogbasert.
Tilbudet er også tilgjengelig for andre fakultet når kapasiteten tillater det.
PEK er UiBs program for finansiering av studiekvalitetsprosjekt, etablert i 1997. Tildeling gis
for et år på bakgrunn av søknad, med mulighet for forlengelse i to år. PEK er et insentiv for
gode tiltak rettet mot bedring av gjennomføring og studiekvaliteten.
Måloppnåelse: Kandidater i helse- og lærerutdanninger 2015
Tallene er ikke klare før midten av februar
Helseutdanning

Måltall Kandidater

Ernæringsutd.

20

Farmasiutd. 5 år

25

Medisinutd.

156

Odontologiutd.

45

Psykologi prof. utd.

80

Tannpleierutd.

30
74

Lærerutdanning
Integrert 5 år
PPU og PPU-Y

Måltall Kandidater
28
103
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Planer 2016:
KDs sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal
kvalitet i samsvar med samfunnets behov
1. Andel bachelorkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid: Planen er å
redusere frafallet, samt styrke rekrutteringen til UiB. Det iverksettes systematiske
tiltak for å sikre god integrering av studentene med mål om at de skal lykkes. Et
nyetablert UiB-initiert nasjonalt nettverk som aktivt jobber med temaer som frafall og
gjennomføring. For å avklare forventninger, bevisstgjøre elever om utdanningsvalg og
redusere førstesemesterfrafallet på lavere grad, er det iverksatt et prosjekt i
samarbeid med skoler og skoleeiere i regionen. Vi fokuserer på dimensjonering av
studietilbudene, som påvirker den vitenskapelige stabens arbeidsomfang og
muligheten til oppfølging av studentene. Som nevnt tidligere UiB har utviklet
søknadsskjema og veiledninger basert på NOKUTs søknadsskjema og veiledninger
til høgskoler som søker om akkreditering av sine studietilbud. Her inngår også
vurderinger om rekrutteringsgrunnlag og dimensjonering.
2. Andel masterkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid: Se punkt 1.
3. Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter: UiB-studenten bruker i snitt
35 timer i uka på studier, hvorav 22,3 timer er egenstudier. Den faglige tidsbruken er
tenkt en økning gjennom reduksjon av frafall og integrering av studentene. Se punkt
1.
4. Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten: Studenter ved UiB har et
blandet syn på studiekvaliteten. Ifølge Studiebarometeret så har UiB et høyt skår (4,3
– 4,4 av 5) på spørsmål som angår faglige utfordringer, relevans for arbeidslivet,
ønsket om å være på nåværende studieprogram, mens på den andre siden er
studentene mindre fornøyd med tilbakemeldingene fra faglig ansatte på ikke-skriftlig
arbeid, oppfølging av kritikk og synspunkter og muligheten for å påvirke innhold og
opplegg i studieprogrammet (2,8 – 3,1 av 5).
UiBs skår på overordnet nivå i studentenes oppfattelse av undervisning og veiledning
(3,5), studie- og læringsmiljø (3,7), medvirkning (3,1), relevans for arbeidslivet (4,2),
og eget læringsutbytte (3,6), avviker respektivt negativt med 0,1 fra nasjonalsnittet.
Oppfattelsen av engasjement og sammenheng (4,1) har samme skår som
nasjonalsnittet, mens oppfattelsen av eksamens- og vurderingsformer (3,7) har et
negativ avvik på 0,2 fra det nasjonale snittet.
UiB har iverksatt tiltak for å styrke studiekvaliteten: satsningen på digitale
undervisnings- og vurderingsformer gjennom DigUiB-programmet, styrking av det
universitetspedagogiske miljøet, forsøk med mentorordninger på flere fakultet,
prosjekter for å inkludere praksis i utdanningene, styrking av utdanningsledelsen på
alle nivå og igangsetting av et systematisk arbeid for å sikre kvalitet, ressurser og
sammenheng mellom studentenes forventede læringsutbytte og de undervisnings- og
vurderingsformene som benyttes.
I 2016 er målet at 60 % av alle skriftlige skoleeksamener skal leveres digitalt, og det
er i tillegg fokus på å finne alternative former for vurdering knyttet tett opp mot
læringsutbyttebeskrivelsene. Læringsplattformen «Mitt UiB» (Canvas) skal i 2016
rulles ut til alle fakulteter, og integreres med flere eksisterende systemer og tjenester
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for å få et helhetlig miljø for læringsstøtte. Produksjonsmiljøet ved UiB har som mål å
utvikle nye tjenester og å forberede flytting inn i storsatsingen Media City Bergen der
både studenter og ansatte ved UiB skal samarbeide tett med byens mediebedrifter.
5. Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt studenttall: Det er
også flere nye muligheter for ansatte for å søke om samarbeidsprosjekt innenfor
Erasmus. Her har vi et ubrukt potensiale som bør kunne realiseres gjennom mer
målrettet informasjonsarbeid om Erasmus-programmet, både mot studenter og
ansatte. Vi har også tilrettelagt for og fortsetter å tilrettelegge for at studenter kan
reise på utveksling i som godt som alle studieprogram.
UiB har igangsatt en tiltaksplan som skal fremme og profesjonalisere arbeidet rundt
internasjonal rekruttering. Formålet er å knytte forskning og utdanning tettere
sammen, og ivareta UiBs identitet som et breddeuniversitet, med faglig tyngde innen
et spekter av fagfelt. Internasjonal rekruttering skal understøtte områder der vi
utmerker oss internasjonalt med et høyt akademisk nivå, hvor internasjonalt
samarbeid er viktig.

KDs sektormål 2: Forsking og utdanning for velferd, verdiskapning og omstilling


Delen av masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført
utdanning: NIFUs kandidatundersøkelse 2015 hadde bachelor- og masterkandidater
i økonomi-administrative og naturvitenskapelige fag. 91 % av realistkandidatene med
master fra UiB hadde relevant arbeid, mot 76 % av realistkandidatene med kun
bachelor. Dette er i tråd det nasjonale snittet for disse to gradene.
UiB tar kandidaters framtidige arbeidskarriere på alvor, og vi har satt som mål i vår
strategi for 2016-2020 at 85 % av alle kandidater skal ha skal har relevant jobb to år
etter fullført utdanning.
Tverrfaglighet er et viktig virkemiddel for å oppfylle en del av samfunnets
kompetansebehov, og vi har et stort fokus på å øke antall tverrfaglige studieprogram.
Det er midlertidig flere utfordringer med driften av tverrfaglige programmer, samt
problemer med manglende fagidentitet og samarbeid. UiB skal adressere disse
problemene framover. Likevel, enkelte fakultet arbeider nå for å opprette nye
tverrfaglige studieprogram.

KDs sektormål 3: God tilgang til utdanning


Kandidattall på helse- og lærerutdanningene: Se punkt 1.
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Pilotarbeidet fram mot oppretting av nye
studier høsten 2015. Erfaringer og oppfølging
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Notat
Til:
Universitetets utdanningsutvalg
Fra: Studieadministrativ avdeling
Møte: 3. februar 2016
ephorte: 15/9326
___________________________________________________________________
Hensikten med denne saken er å skape et bedre grunnlag for å videreutvikle kvaliteten i nye
og eksisterende studier ved UiB. Den tar utgangspunkt i blant annet de erfaringene som ble
gjort høsten 2015 da det ble prøvd ut nye arbeidsmåter og hjelpemidler i søknadsprosessen
for oppretting av nye studier.
Bakgrunn
Innretningen av søknadsprosedyrene høsten 2015 var forankret i UU-sak 40/15, 2.
september 2015. I saken ble det vist til at SA i UU-møte 11.03. 2015 ble «gitt fullmakt til å
utarbeide en tilpasset versjon av NOKUTs mal for egenrapport, for bruk ved innmelding av
nye studietilbud. Malen skal benyttes med virkning for kommende porteføljesak for nye
studieprogram, som planlegges å bli opprettet fra høsten 2016. Ny mal for oppretting av nye
studieprogrammer er utarbeidet, og ble gjennomgått i et seminar med fakultetenes
utdanningsdekaner og studiesjefer 25. august.»
I sak 40/15 ble følgende oppfølging vedtatt:
«Det blir satt ned en gruppe som skal bistå fakultetene i arbeidet med å utforme de
studieprogrammene som skal legges inn i malen i høst, med tanke på godkjenning i styret før
jul. Det blir en ny oppfølgingsfase for de eksisterende programmene etter dette.»
I tråd med dette ble professor Arild Raaheim ved U-ped og seniorrådgiver Toril Eikaas Eide
ved SA bedt om å påta seg oppgaven med å bistå fakultetene i søknadsprosessen. De
hadde sammen samtaler av ulikt omfang og varighet med MN, MOF, PS, JU og HF, og Toril
Eikaas Eide hadde i tillegg dialog med SV. Tema for disse samtalene var innhold i og
fagmiljøenes bruk av de NOKUT-baserte og UiB-tilpassede søknadsskjemaene og
veiledningene (til Studietilsynsforskriften), samt NKR og UiB maler for studieplaner og
emnebeskrivelser.
Erfaringer fra høstens pilotarbeid. Hvordan gikk det? Hva har vi lært? Hvordan kan/bør
vi gå videre?
Noen hovedpunkter:


Gode og grundige søknader
Alle søknadene om oppretting av nye studier var grundige med god dokumentasjon.
Universitetsstyret har aldri hatt et bedre grunnlag for å vurdere oppretting av nye
studier ved institusjonen, og UU har aldri hatt et bedre grunnlag for å vurdere om
utvalget skulle anbefale oppretting.



Et omfattende arbeid med søknadene ved fakultetene
Flere av fagmiljøene ga uttrykk for at det grundige arbeidet med søknadene har vært
nyttig og gitt resultater. Det var like fullt en god del usikkerhet og også frustrasjon
knyttet til en del av kravene i søknadsskjemaet og veiledningen.



Utfordringer i søknadsprosessen
Tilbakemeldinger om
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o
o
o

o

En for arbeidskrevende prosess.
For mange kravpunkter.
Krav om for detaljert dokumentasjon – særlig knyttet til fagmiljøene, deres
antall, kapasitet, forskningskompetanse, -nettverk og –aktivitet. Særlig
opplevde de store og sterke fagmiljøene det som lite meningsfylt å skulle
måtte redegjøre her helt ned på CV-nivå slik det forventes i NOKUTs
søknadsmal og veiledninger til den. For de mindre fagmiljøene så denne
øvelsen ut til å være overkommelig.
Krevende å ha alle emnebeskrivelsene klare. En ekstra utfordring, f eks i
integrert lektorutdanning, å gi oversikt over alle emnene en student potensielt
kan ta som en del av programmet.

Søknadene viste
o Ujevn kvalitet på læringsutbyttebeskrivelsene når det gjaldt samsvar med
NKRs deskriptorer, syklusnivå og formell innretning i tråd med UiBs maler for
studieplaner og emnebeskrivelser.
o Manglende ressursavklaring i et par av søknadene.
o Uklar forståelse av hva kravene om tilpasning til studiet av fagmiljøets
sammensetning, størrelse og samlede kompetanse innebar (for eksempel at
det ikke er tilstrekkelig å skulle lyse ut stillinger eller ha en bemanningsplan).
o Ujevn grad av tilpasning til læringsutbyttet av undervisnings-/arbeidsformer,
og begrunnelsene for valget av dem. Dette gjaldt også - og i enda større grad
- for vurderingsformene.


Tidsaspektet
Arbeidet med søknadene var krevende også fordi fakultetene og deres fagmiljøer
hadde kort tid på seg fra de endelige versjonene av den UiB-tilpassede
søknadsmalen og veiledningene til den ikke kunne sendes til fakultetene før 9.
september 2015. Søknadsfristen ble satt til 1. november, så fakultetene hadde kort tid
på seg til å ferdigstille søknadene sine i tråd med de skjerpede kravene om
grundigere om mer omfattende informasjon om studiene og grundigere begrunnelser
for ulike valg.

Oppfølging av erfaringene
Med utgangspunkt i erfaringene fra pilotarbeidet høsten 2015 vil SA jobbe videre med
søknadsskjemaene og de tilhørende veiledningene, blant annet med sikte på forenkling av
dokumentasjonskravene og forslag til struktur for oppfølging av fagmiljøene til neste
søknadsrunde. Det kan også være hensiktsmessig å vurdere om årshjulet slik det er nedfelt i
UiBs kvalitetshåndbok bør tydeliggjøres og klarere koples til støttestrukturer i ulike faser av
arbeidsprosessen, og slik ta hensyn til det økte arbeidet med søknadene.
En tar sikte på å legge fram en oppfølgingssak til UU-møtet i mars, som blant annet vil
inneholde forslag til ny søknadsmal med veiledninger.
Saken legges med dette frem til orientering.
TEE, januar 2016
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Notat
Til:
Universitetets utdanningsutvalg
Fra: DigUiB/ Kommunikasjonsavdelingen
Møte: 3. februar 2016

Ephorte: 16/1278

Bakgrunn
Det er stor aktivitet i alle de tre prosjektene som ligger i UiBs digitaliseringsprogram DigUiB. Denne
aktiviteten inkluderer alle de seks fakultetene, både som mottakere og brukere av, og som
bidragsytere til tjenestene og verktøyene det utformes og legges til rette for i prosjektene.
Prosjektene er sentralt organiserte, men er avhengige av at fakultetene gjør interne vurderinger,
spesielt med tanke på:
 Kompetanseheving blant ansatte. Det eksisterer sentrale kurstilbud for både vitenskapelig og
teknisk/administrativt ansatte, og flere vil bli utviklet. Det er likevel viktig at fakultetene ser
på behovet for kompetanseheving lokalt og mer fagnært. Fakultetene bør ha forventinger til
initiativer fra egne fagmiljøer når det gjelder behov for kompetanseheving på
digitaliseringsfeltet, slik at disse springer ut fra reelle behov.
 Vurderinger av hvordan bruk av digitale ressurser kan bidra til å heve studiekvaliteten ved
fakultetet. Det blir særskilt viktig med vurderinger knyttet til koblingen mellom
undervisning/vurdering og læringsutbytte. Når man tar i bruk nye vurderingsformer bør
undervisningen legge opp til at studentene har fått prøvd seg på formatet før de kommer til
selve vurderingen.
Under følger status for prosjektene i DigUiB samt planer for 2016.
Prosjektet “Digital vurdering”
Målsetting for leveranse for prosjektet “Digital vurdering” var at 30 % av alle skriftlige
skoleeksamener skulle gjennomføres digitalt ved utgangen av 2015. Prosjektet leverte i tett
samarbeid med fakultetene 48,5 % av alle skriftlige skoleeksamener digitalt høsten 2015. UiB har
siden 2007 hatt digital innlevering av hjemmeeksamener, så disse regnes ikke inn i dette tallet. For å
nå de svært ambisiøse målene for 2016 (60 %) og 2017 (100 %), vil prosjektet fokusere på flere tiltak.
Noen av disse er:
 Dialog med de fagmiljøene som per i dag i liten grad benytter seg av den digitale løsningen
(Inspera Assessment) for å få oversikt over årsakene til dette og for å se på mulige løsninger.
 Utrede behovet for og finne løsninger på utfordringene med tilgang på lokaler med riktig
infrastruktur for å kunne gjennomføre vurdering digitalt. Gjennomføre piloter for å kunne
utnytte lokaler med riktig infrastruktur bedre.
 Se på mulige modeller for å få flere miljøer til å se på alternative vurderingsformer enn den
tradisjonelle skoleeksamenen. Arbeidet må knyttes tett opp til UiBs studiekvalitetsarbeid.
 Integrasjon mellom læringsplattformen Canvas og eksamenssystemet Inspera Assessment
skal legge til rette for at alle innleveringer som skal ha karaktervedtak går digitalt i Inspera.
Prosjektet “Læringsplattform”
UiB bytter nå ut sin eksisterende plattform for læringsstøtte, Mi side, og erstatter den med et annet
Open Source-produkt; Canvas. Den nye plattformen har fått navnet Mitt UiB, og er allerede tatt i
bruk ved Det medisinsk-odontologiske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Mitt UiB skal
implementeres i hele organisasjonen innen utgangen av 2016. Mitt UiB skal videreutvikles som
digitalt læringsmiljø, og det vil være koblinger både til vurderingssystemet Inspera Assessment og til
arbeidet med digitale læringsressurser som utvikles blant annet gjennom arbeidet i prosjektet
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“Lærings- og formidlingslab”. Det vil bli gode muligheter til å koble ressurser til den nye plattformen,
og arbeidet som gjøres i 2016 er tenkt som oppstarten på utviklingsarbeid som må gjøres fagnært i
de enkelte fagmiljøene. Spørsmålene som fakultetene bør behandle er hvilke behov fagmiljøene ved
fakultetet vil ha når det gjelder læringsstøtte de nærmeste årene, og om fakultet og institutter er
rigget for en stadig mer digital hverdag.
Prosjektet “Lærings- og formidlingslab”
Prosjektet “Lærings- og formidlingslab” hadde en formidabel utvikling i 2015, og leverte sammen
med ulike fagmiljøer både MOOCs, startet opp en ny podcastserie for UiB, utviklet læringsressurser
for et bredt spekter av emner og har etablert et regirom for produksjoner i Aulaen, med målsetting
om å dekke også andre steder på campus.
I 2016 vil prosjektet ha følgende mål:
 Videonotattjeneste og tjeneste for skjermopptak skal overleveres til drift.
 DigUiB skal stimulere til økt aktivitet for bruk av digitale verktøy i undervisning gjennom et
tettere samarbeid med miljøet for Universitetspedagogikk og en støtte til fakultetenes arbeid
for fagnær digitalisering
 DigUiB skal stimulere til økt bruk av digitale verktøy i profileringen av UiBs forskning og
undervisning, med spesielt fokus på mulighetene i Universitetsaulaen
 Etablere en podcast-serie for UiB som følge av pilot i 2015.
 Fortsette MOOC-produksjonen
 Konkretisere tjenestetilbud og samarbeidsrelasjoner i Media City Bergen innen sommeren
2016
Prosjektet har til enhver tid flere underprosjekter gående, og kapasiteten utnyttes til det fulle, men
fakultetene oppfordres til å ta kontakt for å diskutere løsninger på ulike behov fakultetet eller
fagmiljøene har identifisert. For å sikre at det er lav terskel for å ta i bruk tjenestene, vil prosjektet
fokusere på å bygge ut kurstilbudet.

Saken legges med dette fram for Utdanningsutvalget til orientering.
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