Fakultetsvise tiltak
Denne oversikten viser tiltak som i hovedsak skal utføres av fakultetene. I noen tilfeller vil Nivå 1 ta initiativ til oppstart for å sikre samordning.
Nivå 1 tar initiativ
Fakultetene starter arbeidet selv
Delvis fakultetene og delvis Nivå 1

Oppgave

Kilde

Engasjerende og aktuelle utdanninger – fakultetene skal
-

-

Opprette avtaler med utenlandske læresteder som sikrer studentene på alle ordinære studieprogram mulighet
til å velge mellom to kvalitetssikrede utvekslingsavtaler
Utforme en tiltaksplan for å øke studentmobilitet. Planen skal ha som mål at 15% av våre studenter skal ha
hatt et utvekslingsopphold over tre måneder i løpet av sin studietid
Utarbeide en handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap i utdanningene på alle nivå, og igangsette de
første tiltakene fra studieåret 2018/2019
Implementere og følge opp nytt kvalitetssikringssystem

-

Iverksette oppfølgingsplanene som ble utformet etter gjennomgangen av studieprogramporteføljen

-

Identifisere teknologi og nyskapende pedagogiske metoder som kan bidra til økt læringsutbytte for
studentene

-

Melding 2016
Utviklingsavtalen med
KD
Drivkraft i nord
Utviklingsavtalen med
KD
Utviklingsavtalen med
KD
Digitaliseringsstrategien

Akademisk frihet og troverdighet - forskning og kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid – fakultetene skal
-

Sikre at PhD-programstyrene innen utgangen av 2018 dokumenterer at de implementerer vedtatt tiltaksliste
for bedre gjennomstrømming på ph.d.-nivå
Utarbeide en handlingsplan for mobilitet og sette i verk tiltak fra høsten 2018
Forberede etterlivet til sentre ved fakultetet som mister sin finansiering
Aktivt bygge opp miljøer som kan vinne frem i konkurranse om senterutlysninger

Styresak 2/2017
Fokusgruppe FSU
Utviklingsavtalen med
KD

Første
steg

Oppgave

Kilde

Nærhet og engasjement - arbeidsmiljø og organisasjon
-

Alle fakultetene skal gi innspill til felles arbeidsinstruks for alle fast vitenskapelig ansatte med tydelige
forventninger til kvalitet i undervisning, publiseringsvirksomhet og eksternfinansiering

Styresak 5/17
Utviklingsavtalen med
KD

Faglig integrasjon og samarbeid
-

-

Alle fakultetene skal være med å utforme tiltaksplaner for økt ekstern finansiering innenfor felles
vitenskapsområder
HSL-fakultetet og NT-fak skal lage en plan som sikrer lektorprogrammet tilstrekkelige ressurser til at
opptakstallene kan opprettholdes på et høyt nivå og flere kandidater utdannes.
Alle fakulteter som er involvert i lektor og ingeniørutdanning skal være med på å utvikle et felles og
forbedret forvaltningssystem for disse utdanningen
Avdeling for vernepleie skal integreres i Helsefak og fakultetet skal sammen med HSL-fakultetet utarbeide et
forslag til hvordan kompetanseutviklingen i sosialfagene skal utvikles og sikres ved UiT
Institutt for barnevern og sosialt arbeid skal integreres i HSL-fakultetet og fakultetet skal sammen med
Helsefak utarbeide et forslag til hvordan kompetanseutviklingen i sosialfagene skal utvikles og sikres ved
UiT
Alle fakultetene skal foreslå konkrete tiltak som gjør at UiT kan nå målene i utviklingsavtalen med KD om å
«Være ledende innen utdanning og forskning om Arktis, og styrke sin posisjon som Norges arktiske
universitet». UiTs polarforskningskomite skal samordne innspillene til en prioritert tiltaksliste for 2018 og
2019.
Etablere det tverrfakultære prosjektet Befolkningsundersøkelser i nord

Utviklingsavtalen med
KD

Utviklingsavtalen med
KD
Styresak 39/17

Første
steg

