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Utlysning av midler til studiekvalitetsfremmende tiltak og fastsettelse av
kriterier
Innstilling til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget ber sekretariatet om å forberede en utlysning av
studiekvalitetsfremmende midler etter de prioriteringer som gis i møtet.
2. Læringsmiljøutvalget slutter seg til tidsplanen som er foreslått.

Bakgrunn:
Universitetsstyret vedtok våren 2009 å innføre økonomiske sanksjoner ved forsinket sensur.
Bakgrunnen for vedtaket var at sensurfristene ofte ikke ble overholdt. Ordningen trådte i kraft fra
og med høsten 2009. Fra og med 1.1.2017 ble det innført økonomiske sanksjoner også for
hjemmeeksamener. Midlene fra sanksjonsordningen skal benyttes til studiekvalitetsfremmende
tiltak etter søknad fra enhetene og Studentparlamentet. Det er Læringsmiljøutvalget (LMU) som
foretar tildeling av midlene. Siste runde med tildeling av midler ble gjennomført våren 2018.
Sensurfristen er 3 uker, jamfør universitets- og høyskoleloven § 3-9 fjerde ledd. Fristen kan bare
oversittes dersom fristen utløper på en helligdag eller helg, og fristen flyttes da til nærmeste
påfølgende virkedag. Tall fra 2018 viser at det på overordnet nivå foreligger sensur rettidig i
omlag 76 prosent av tilfellene. For 21% av studentene foreligger sensur i løpet av uke 4 (1-3
dager etter frist: 15% og 4-7 dager etter frist: 6%). Omlag 3% av studentene får sensur opptil 2
uker eller etter frist. Sekretariatet har innhentet statistikk som viser når studentene får sensur
inndelt etter fakultet, se vedlegg. I statistikken vil besvarelser som fremgår av kolonne 4 til 8 være
å regne som forsinket, mens sanksjonene først blir ilagt når sensuren er mer enn 8 dager forsinket
(kolonne 6-8). I statistikken fremgår ikke sensur på masteroppgaver, da sensurfristen er lengre.
Læringsmiljøutvalget bes i denne saken om å ta stilling hvilke temaer som bør vektlegges ved
utlysning av nye midler. LMU bes også om å prioritere hvilket av de foreslåtte
kriteriegrunnlagene som skal prioriteres først. Utkast til mal for søknad og rapportering er vedlagt
saken.
Midler til fordeling våren 2020
Sist det ble krevet inn midler var for forsinket sensur for høstsemesteret 2018. Det betyr at det
ikke er krevet inn midler for våren 2019 eller høsten 2019. Sekretariatet har vært i dialog med
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Seksjon for studieadministrative tjenester for beregning av økonomiske sanksjoner for de
semestrene som ikke har blitt behandlet. Den sentrale potten omfatter sanksjoner for forsinket
sensur for høstsemesteret 2017, vårsemesteret 2018 og høstsemesteret 2018. Per 27.01.2020 står
det kr 1 164 479,- på tiltaket for økonomiske sanksjoner ved forsinket sensur. I tillegg er
overskytende midler fra forrige tildeling ikke tilbakeført fullt ut, noe som vil bli gjort før endelig
tildeling gjennomføres. Før tildeling vil sekretariatet kontrollere at tildelingene ikke overstiger det
tilgjengelige beløpet.
Kriteriegrunnlag for utlysning av midler
Praksis forut for tidligere utlysninger har vært at LMU har fastsatt nærmere kriteriegrunnlag for
tildeling av støtte og som søkerne må kunne vise til for å bli vurdert. Kriteriegrunnlagene har ofte
vært av generell karakter og det har ofte vært vanskelig for LMU å skille mellom prosjekter som
faller innenfor kriteriegrunnlaget og prosjekter som faller utenfor. LMU har tidligere vedtatt at
kriteriegrunnlaget skulle spisses inn mot enkelte tema i hver utlysning.
Ved sist tildeling presiserte sekretariatet at midler som tildeles til studiekvalitetsfremmende tiltak
ikke kan bli brukt til å finansiere faglig aktivitet for ansatte eller studiemateriell. Dette er utgifter
som enhetene selv må dekke over eget budsjett. Sekretariatet foreslår at det presiseres i
tildelingsbrev og i søknadsskjema at tildelingen ikke skal benyttes til faglig aktivitet for ansatte.
Det vil imidlertid kunne være faglig aktivitet hvor både studenter og ansatte deltar, og i slike
tilfeller bør det være en åpning for også å dekke utgifter for ansatte.
Forslag til kriterier for utlysning av midler
Kriteriegrunnlag 1
Tiltak som er rettet mot studenter i sitt første studieår. Tiltaket bør ha en langsiktig merverdi for
læringssituasjonen for den enkelte student. Studiebarometeret 2018 viste at studentene ved UiT
ikke var godt nok forberedt til høyere utdanning da de var ferdige med videregående opplæring.
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. På
overordnet nivå er studentene mest misfornøyd med i hvor stor grad studenten får tilstrekkelig
informasjon knyttet til egen arbeidsrelevans. Med dette menes det om representanter fra
arbeidslivet bidrar i undervisningen, om studenten får en innføring i hvordan egen kompetanse
kan formidles til potensielle arbeidsgivere, og om det er mulig å jobbe med prosjekter og
oppgaver i samarbeid med arbeidslivet. Studentene er også misfornøyde med tilbakemeldinger fra
faglige ansatt på eget arbeid, studentenes mulighet til å påvirke innhold og opplegg i
studieprogrammet, og hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp.
Kriteriegrunnlag 3:
Tiltak som har som formål å svare på enkelte av funnene fra Studentenes helse- og
trivselsundersøkelse. På overordnet nivå viser undersøkelsen at 33 % av studentene ved UiT
oppgir at de føler seg utenfor, isolert, eller savner noen å være sammen med. Undersøkelsen viser
videre at 24 % av studentene ved UiT har opplevd seksuell trakassering. Formålet med tiltak i
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denne kategorien er å gi støtte til arbeid som iverksettes for å fremme samhold og likeverd for alle
studenter. Prosjektene kan gjelde for alle grupper studenter.
Søknadsprosedyrer
Vedlagte mal for søknad og rapportering skal benyttes og det skal være komplett utfylt. Søknaden
skal ikke overskride tre A4 sider. Målene i prosjektet skal formuleres slik at de er spesifikke,
målbare, aksepterte, tids- og kostnadseffektive og enkle. Hvilke tiltak, aktiviteter planlegges
gjennomført må spesifiseres. Det skal budsjetteres på milepælsnivå, dette betyr at det skal anslås
utgifter knyttet til de ulike tiltakene som planlegges. Midler skal benyttes til studentretta tiltak.
Midler kan ikke benyttes til å dekke ansattes utgifter der studenter ikke deltar. Ubenyttede midler,
ikke dokumenterte brukte midler og/eller midler som ikke er brukt i henhold til tildelingen skal
tilbakeføres til sentral pott. Ved rapportering skal del 2 «Rapport om bruk av tildelte midler til
studiekvalitetsfremmende tiltak ved UiT» av vedlagte søknadsmal benyttes. Rapporten skal ikke
overstige tre A4 sider. Dersom det ikke foreligger rapport innen frist skal midlene tilbakeføres til
sentral pott.
Alle søknader fra fagmiljøene/instituttene skal sendes via det aktuelle fakultetet. Ettersom beløpet
til fordeling ikke vil kunne omfatte mange større utviklingsprosjekter ved alle enheter, anbefales
det å begrense antallet søknader fra hver enhet.
Tidsplan
Det foreslås å invitere enhetene og Studentparlamentet til å søke på tilgjengelige midler i løpet av
februar med søknadsfrist onsdag 1.4.2020. Søknadene oversendes til Seksjon for forskning og
utdanningskvalitet med referansenummer 2020/542. Søknader innkommet etter søknadsfristen,
samt mangelfulle søknader, vil ikke bli vurdert. Sekretariatet vil deretter vurdere mottatte
søknader og innstille aktuelle prosjekt for tildeling i møtet den 14.5.2020.
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Mal for søknad og rapportering
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