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Bakgrunn
Studiebarometeret 2019 avdekket et markert fall i studentenes tilfredshet på
droneteknologistudiet. Det er særlig programmets tilknytning til arbeidslivet som
scorer lavt. Denne søknaden er ett av en rekke initiativer som tas for å
imøtekomme studentenes tilbakemeldinger.

Hensikt
Det er ønskelig å gå til anskaffelse av profesjonelle droner av en type som benyttes
i industri og næringsliv. Studentgrupper får ansvaret for hver sin drone. Dette skal
bidra til å gjøre droneteknologistudiet mer arbeidslivsrelevant.

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

Det skal anskaffes fem profesjonelle droner i løpet av høsten 2020.
Førsteårsstudentene inndeles i grupper som får ansvaret for hver sin drone i løpet
av våren 2021. Studentgruppene forvalter dronene gjennom hele sitt studieløp, de
får ansvaret for loggføring og planlagt vedlikehold, og alle prosjektoppgaver som
omfatter droneoperasjoner, utføres med utdelt utstyr.

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

Kriteriegrunnlag 1
Tiltaket retter seg mot nye studenter, og skal stimulere til samarbeid, ansvarlighet,
problembasert læring og helhetlig tenkning.
Kriteriegrunnlag 2
Tiltaket retter seg mot studieprogrammet droneteknologi som kom dårlig ut i
studiebarometeret for 2019. Det var særlig studieprogrammets arbeidslivsrelevans
som ble problematisert. Gjennom tiltaket får studentene tilgang til profesjonelt
utstyr av samme type som brukes i industri og næringsliv.

Forventede resultater
Det forventes at tiltaket bidrar til at studieprogrammet scorer bedre på kommende
studiebarometer, både i forhold til arbeidslivsrelevans og studentenes generelle
tilfredshet med eget studium.

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
tilbakeføres til sentral
pott.
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