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Rapportering av bruk tildelte midler for prosjektene ved UMAK og IVT
Innstilling til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget tar rapportene til etterretning.
2. Ubenyttede midler fra prosjektet «Første studieår: Opptakt til en vellykket
studiegjennomføring» tilbakeføres til sentral pott.

Bakgrunn:
I sak LMU 9/19 vedtok Læringsmiljøutvalget at prosjektene «Første studieår; opptakt til en
vellykket studentgjennomføring» og «Tiltak for økt gjennomstrømming i fellesfag, bachelor,
ingeniør og forkurs» må rapportere innen fredag den 13. desember 2019. Foreligger ikke rapport
innen frist, skal midlene tilbakeføres til sentral pott.
Rapportene med vedlegg ble oversendt til medlemmene av Læringsmiljøutvalget den 18.12.2019
på epost, men er også vedlagt saken.

Kort om rapportene
Prosjektet «Tiltak for økt gjennomstrømming i fellesfag, bachelor, ingeniør og forkurs»
Prosjektet har hatt som hovedmål å redusere frafallet av studenter blant studenter som studerer for
en bachelorgrad i ingeniørfag. Gjennom prosjektet ønsket IVT å legge til rette for akademisk
aktivitet i viktige fag ved å forbedre studentenes studieopplevelse og følelse av oppnåelse i det
første året av sine studier i ingeniørfag. IVT rapporterer at prosjektet har vært vellykket i den
forstand at de har kombinert flere elementer som er positive for å motivere en student til å fullføre
studiene sine ved å hjelpe dem å delta i studiegrupper og å hjelpe dem til å tenke annerledes om
læring. I løpet av denne prosessen har studentene hatt veiledning og hjelp av en eller flere
studentassistenter.
Rapporten viser et overforbruk på omlag kr. 27 000,-. Det foreligger dermed ikke ubenyttede
midler som kan tilbakeføres.
Prosjektet «Første studieår: Opptakt til en vellykket studiegjennomføring»
Prosjektet har hatt som hovedmål å forbedre gjennomstrømming og å gjøre studentene bedre i
stand til å mestre forventninger og arbeidsmetoder i studiet. UMAK skriver i sin rapport at de ved
Musikkonservatoriet har både før, under og etter prosjektperioden hatt fokus på læringsmiljø,
studiemestring og gjennomstrømming. Disse midlene har gjort at Musikkonservatoriet har hatt
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ressurser til å invitere inn fagpersoner som har jobbet mye med slike spørsmål, og fått i gang
ordningen med kollokviegrupper og mentorer.
Den økonomiske rapporten viser at det underforbruk på kr. 15 299,-. Midlene foreslås tilbakeført
til sentral pott.
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