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Sak:

Rapportering av bruken av studiekvalitetsfremmende tiltak
Innstilling til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget ber om at enhetene som fikk tildelt midler til
studiekvalitetsfremmende tiltak rapporterer om bruken av midlene innen 1. november
2019.
2. Læringsmiljøutvalget ber om at midlene som ikke er benyttet, tilbakeføres til sentral pott
slik at midlene kan refordeles våren 2020.

Bakgrunn:
I denne saken skal Læringsmiljøutvalget (LMU) be enhetene som fikk tildelt midler til
studiekvalitetsfremmende tiltak, om å rapportere for bruken av midlene.
Grunnen til at LMU kan dele ut midler til studiekvalitetsfremmende tiltak er at universitetsstyret i
2009 vedtok at det skulle innføres økonomiske sanksjoner ved forsinket sensur på skoleeksamen.
Bakgrunnen for vedtaket var at sensurfristene for ofte ikke ble overholdt. Ordningen trådte i kraft
fra og med høsten 2009, og LMU fikk ansvar for å forvalte midlene. Fra 2015 er ordningen
utvidet til å også gjelde forsinket sensur på hjemmeeksamen. Midlene fra sanksjonsordningen
benyttes til studiekvalitetsfremmende tiltak etter søknad fra enhetene og Studentparlamentet.
LMU vedtok i sitt møte den 25.5.2018 å tildele midler til følgende prosjekter:
Enhet
Prosjekttittel
BFE-fakultetet Mentorprosjektet – pilot og utvikling av modell
IVT-fakultetet Tiltak for økt gjennomstrømming i fellesfag, bachelor, ingeniør
og forkurs
Helsefak
Studentdrevne kollokviegrupper i kjemi
NT-fakultetet
Fra nye informatikkstudenter til et godt integrert informatikk-kull
Kunstfak
HSL-fakultetet
HSL-fakultetet
Sum

Første studieår; opptakt til en vellykket studentgjennomføring
Lektorutdanningen trinn 8-13, en god start faglig og sosialt
Hjelp, jeg er blitt student!

Beløp
kr 200 000,kr 200 000 ,kr 70 000,kr 65 075,kr 60 000,kr 40 200,kr 20 000,kr 655 275 ,-

Ved tildeling av midler til studiekvalitetsfremmende tiltak ble følgende kriterier lagt til grunn;
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Kriteriegrunnlag 1
Læringsmiljøutvalget ønsker å prioritere tiltak som er rettet mot studenter i sitt første studieår.
Tiltaket bør ha en langsiktig merverdi for læringssituasjonen for den enkelte student. Dette kan
være tiltak der studenten tidlig inkluderes sosialt med øvrige studenter og får en innføring i hva
som kreves av studenten faglig sett. Tiltaket må ha med et betydelig element av spredningseffekt
og mulighet for videreføring ellers i organisasjonen. Kategorien omfatter også tiltak som bidrar til
at større studentgrupper tilegner seg faglig kunnskap som bidrar til å øke studentenes faglige
forutsetninger for å gjennomføre studiene.
Kriteriegrunnlag 2
Tiltak som har som formål å svare på funnene fra Studiebarometeret. Studiebarometeret er et
viktig bidrag i UiTs arbeid med kvalitetsutvikling og gir nyttig informasjon om studentenes
oppfatninger av kvaliteten på det enkelte studieprogram. Formålet med tiltak i denne kategorien er
å gi støtte til arbeid som iverksettes for å øke kvaliteten ved studieprogram som scorer lavt.
I tildelingsbrevet ble det lagt til grunn at ubenyttede midler skal tilbakeføres til sentral pott.
Videre ble det også lagt til grunn at enhetene kan bli bedt om å rapportere over bruken av midlene
innen utgangen av 2019.

IVT-fakultetet har i den forbindelse sendt en forespørsel til sekretariatet hvor de ber om
utsettelse på gjennomføring og rapportering av prosjektet frem til 30.06.2020. Det er opplyst
at det fremdeles er kr. 100 000,- som er ubenyttet. Sekretariatet har bedt om en grundigere
begrunnelse, men har pr. 10.9.19 ikke mottatt denne. Det er etter sekretariatets mening
vanskelig å vurdere om en utsettelse kan gis da søknaden ikke er begrunnet. Det har vært
tydelig i tildelingsbrevet at ubenyttede midler skal tilbakeføres, og at det skal rapporteres
innen utgangen av 2019.
Utsettelser på rapportering og gjennomføring av prosjektene vil kunne forrykke syklusen for
tildeling av midler til studiekvalitetsfremmende tiltak. Flere utsettelser vil gjøre det vanskelig
for LMU å vurdere hvilke tiltak som fungerer, og hvilke kriterier som skal legges til grunn
hvis det skal lyses ut nye midler våren 2020.
Sekretariatet vurderer det slik at det foreligger to løsningsalternativer når det gjelder IVTfakultetets søknad om utsettelse; 1. Søknaden innvilges. 2. Søknaden avslås og ubenyttede
midler tilbakeføres. IVT-fakultetet kan søke om midler til samme prosjekt på nytt når det
lyses ut midler våren 2020. Hvorvidt det skal gis en utsettelse, må avgjøres av LMU.
Veien videre
Det er snart 2 år siden LMU lyste ut midler sist, og det har blitt krevd inn betydelig beløp fra
fakultetene for våren og høsten 2018. Etter sekretariatets vurdering er midlene i den sentrale
potten så betydelig at det vil være hensiktsmessig å lyse ut midler våren 2020. For våren 2019 er
det pr. dags dato ikke krevd inn midler for forsinket sensur. Eventuelle sanksjoner for våren 2019
vil bli lagt inn i den sentrale potten ved utlysning våren 2020. Dersom noen av enhetene ikke har
brukt opp midlene som de fikk tildelt våren 2018, skal de ubenyttede midlene tilbakeføres slik at
den sentrale potten kan bli noe større.
Før neste utlysning av midler til studiekvalitetsfremmende tiltak, vil det være nødvendig å få
tilbakemelding fra enhetene om tiltakene har vært vellykkede og hvordan de økonomiske
tilskuddene har blitt brukt. Evalueringene vil være en viktig kilde for å få informasjon om
hvilke tiltak som fungerer for å nå målsetningene som lå til grunn i de to kriteriegrunnlagene.
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Sekretariatet ser for seg følgende tidsplan for utlysning av midler til studiekvalitetsfremmende
tiltak:
Frist for rapportering av bruk av midler
1. november 2019
27. november 2019
LMU behandler av rapportene om bruk av midler
Midten av februar 2020 LMU fastsetter kriteriegrunnlag og søknadsfrist
Midten av april 2020
Frist for å søke om midler
Slutten av mai 2020
LMU tildeler midler til studiekvalitetsfremmende tiltak
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