Del 1 – Søknad om midler til studiekvalitetsfremmende tiltak
Oppstartsarrangement
Prosjektnavn:
Prosjekteier (institutt, fakultet.): Idrettshøgskolen, Det helsevitenskapelige fakultet
Alta og Tromsø
Studiested:
Unni Ch Jansen
Prosjektleder:
Prosjektperiode er studieåret 2020/2021
Søknadssum:

Bakgrunn
Vi opplever at mange av våre studenter ikke er godt nok forberedt til studier på
universitetsnivå. Dette skaper faglige utfordringer.

Hensikt
Vi ønsker å skape et møtested for nye og gamle studenter allerede ved oppstart
for å skape nettverk både sosialt og faglig for å forenkle overgangen til studier.

Mål
Målene formuleres
slik at de er
spesifikke, målbare,
aksepterte, tids- og
kostnadseffektive og
enkle.

-Nettverk for nye studenter
-Skape forståelse hos nye studenter for hvordan progresjonen i studiet er, og
skape nysgjerrighet for innholdet i de enkelte emner som gis senere i
studieløpet.
- Mindre frafall, bedre gjennomstrømming

Hvilket og på hvilken
måte passer
prosjektet til
kriteriegrunnlagene
for studiekvalitetsfremmende tiltak? I
hvilken grad og på
hvilken måte har
prosjektet
overføringsverdi til
UiT forøvrig?

studiet.
Prosjektet er studiekvalitetsfremmende ved at nye studenter raskt får relasjoner
i sitt studiemiljø og studiestart vil føles tryggere, mer oversiktlig og forutsigbart.
Gode sosiale forhold og bedre kjennskap til studiet skaper bedre studiekvalitet.
På sikt håper vi å se at færre dropper ut av studiet det første året, og at vi
oppnår en bedre gjennomstrømming på bachelorprogrammet.

Kriteriegrunnlag og overføringsverdi

Vi vil arrangere oppstartsaktiviteter (idrettsaktiviteter relatert til våre
utdanninger) hvor vi inkluderer alle kull og studieprogram på hver campus.
Dette for at førsteårs studenter raskt skal få nettverk med erfarne studenter, og
på den måten få sosiale kontakter som kan bidra til bedre faglig oversikt.

Forventede resultater
Vi forventer mindre frafall de første månedene av nytt studieår, og bedre
gjennomstrømming/fullførte studenter

Budsjett
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

Pizza og brus Alta (50 studenter på tvers av kull/utdanningsløp)
Pizza og brus Tromsø (70 studenter på tvers av kull)
Innkjøp av mat til emnet IDR-1140 (Alta)
dette kan
Innkjøp av mat til emnet IDR-1142 (Tromsø)
Drikkeflasker
T-sjorter
Totalt

kr 5.000,kr.6.000,kr.6.000,kr 6.000,kr 17.000,kr.50.000,kr 90.000,-

tilbakeføres til sentral
pott.

Lengden på søknaden skal ikke overskride tre A4 sider.
Søknad oversendes til Seksjon for forsknings- og utdanningskvalitet i ePhorte med referanse 2020/542

Del 2 – Rapportering om bruk av tildelte midler
Prosjektnavn:
Prosjekteier (institutt, fakultet.):
Studiested:
Prosjektleder:
Prosjektperiode
Tildelt sum:
Rapporteringsfrist

Studieåret 2020/2021
1.10.2021

Bakgrunn
Hensikt
Mål
Målene formuleres
slik at de er
spesifikke, målbare,
aksepterte, tids- og
kostnadseffektive og
enkle.

Tiltak
Hvilke tiltak og
aktiviteter er
gjennomført?

Resultater
Har prosjektet
oppnådd de målene
som fremgikk av
søknaden? Hva har
prosjektet lykkes
med, og hva har
prosjektet ikke lykkes
med?

Vurdering og overføringsverdi for andre
I hvilken grad og
hvilke erfaringer har
dere gjort dere som
kan være overførbare
til andre fakultet?
Hvordan kan dette
formidles til andre
fakultet på en god
måte? Skal
prosjektresultat
implementeres som et
fast tiltak? Forklar.

Regnskap
Økonomisk
rapportering hvor det

skal legges frem
regnskap for
prosjektet som viser
hva midlene har blitt
benyttet til.
Midler skal 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.

Lengden på rapporten skal ikke overstige 3 A4 sider.
Rapport oversendes til Seksjon for forsknings- og utdanningskvalitet i ePhorte med referanse 2020/542
Foreligger ikke rapport innen frist, skal midlene tilbakeføres til sentral pott

