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Bakgrunn
Handelshøgskolen (HHT) er representert med masterstudier på 3 campuser, Alta,
Tromsø og Harstad, med studier i Økonomi og administrasjon (økadm),
Samfunnsøkonomi, Revisjon og regnskap samt Ledelse, innovasjon og marked.
Masterstudiet i økadm kjøres parallelt for studenter på campusene Tromsø,
Harstad og Alta, der Harstad/Alta utgjør ett kull der undervisning tilbys som felles
digital undervisning og noe campusbasert undervisning begge steder. Geografisk
spredning og at studenter i økende grad ikke oppholder seg på campus, gir
utfordringer i forhold til integrering, faglig samarbeid, samhold og opplevelse av
tilhørighet. Dette gjelder både internt i kull på de respektive campus, men også på
tvers av campusene.
Man har i noen år engasjert andreårs masterstudenter til å arrangere en slags
fadderuke for nye masterstudenter ved HHT ved campus Tromsø. Denne
ordningen har man fått gode tilbakemeldinger på fra nye masterstudenter. HHT
har i tillegg vært pilot for mentorordningen for bachelorstudenter. Tiltakene i
denne søknaden er en videreutvikling av tiltak i de to ordningene, der man med
bakgrunn i de erfaringene man har gjort nå ønsker å utvide ordningen til å dekke
alle campuser samt utvide tiltak og tidshorisonten.

Hensikt
Tiltakene skal bidra til å styrke tilhørighet og samhold mellom studentene på
masterprogrammene. Tiltakene retter seg spesielt mot kullene som starter sitt
første semester fra høsten 2020, men involverer også kull 2019 for verdifull
informasjonsoverføring, faglig og sosial inkludering. Målet er å legge til rette for at
studentene raskt kommer i gang med studiene, og får både sosialt og faglig
nettverk. Kontakten studentene imellom skal også bidra til et sikkerhetsnett på
tvers av geografisk distanse, ulike campuser og ulike masterprogram.
Stadig flere studenter er i deltidsarbeid og har generelt bedre muligheter for å
arbeide hjemmefra (utenfor campus) enn tidligere. Flere og flere aktiviteter skjer
også nettbasert. Dermed mister man noen av de «kontaktflatene» man tidligere
hadde med medstudenter på samme kull og på tvers av kull. Denne effekten er
forsterket med koronasituasjonen. Tiltakene skal demme opp for noe av den
kontakten studentene mister ved at fysiske, sosiale arenaer forsvinner. I
Studiebarometeret kommer det fram at studenter ønsker nærmere kontakt med
arbeids- og næringsliv, og man ønsker at tiltak også kan imøtekomme dette
ønsket.

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

Øke trivsel, bedre læringsmiljø og faglig utbytte. Styrke kontakt og samarbeid med
næringslivet. Bedre studenters mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studiet.
Redusere frafall.

kostnadseffektive
og enkle.

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?

Alle tiltak faller under kriteriegrunnlag 2 og 3 i utlysningen.
Tiltakene kan enkelt overføres til andre studier ved UiT da problemstillingene
ansees å være relevante for mange studier ved UiT.
TILTAK
Tiltak beskrevet nedenfor har følgende formål:
skape sosiale møteplasser av ulike typer
lavterskeltilbud, der skal være noe for alle
bidra til å skape et godt sosialt miljø
bygge nettverk med andre studenter
skape en god læringsarena
ta opp forhold nye studenter ofte lurer på
skape støttenettverk når studentene ikke møtes fysisk
skape nettverk og aktiviteter på tvers av campus
knytte studentene sammen faglig og sosialt, tidlig i studieløpet
Studentkoordinering
Primært engasjeres andreårs masterstudenter som koordinatorer som skal
planlegge og koordinere de ulike tiltak, herunder samle innspill og ønsker fra
studenter, være initiativtakere til sosiale samlinger (nett og fysisk). Antallet
studentkoordinatorer per campus tilpasses studentmassen på masterstudier ved
de respektive campus. Studentkoordinatorer er et viktig bidrag til aktiv
studentdeltakelse og styrking av studentenes mulighet til å påvirke
innhold/opplegg i studieprogrammet og det sosiale rundt.
Velkomstuke for 1. års masterstudenter
Aktivitetstreff som for eksempel ekskursjoner, grillmat, fjelltur, quiz, spillkveld,
filmkveld m.v. Det legges både opp til kullvise arrangementer og aktiviteter på
tvers av studier og kull. Arrangeres primært ved de respektive campus, noe kan
også gjennomføres digitalt. Egne digitale samlinger er ønskelig for Master i økadm
for Alta/Harstad kullet, som er fordelt på to campuser.
Fysiske møteplasser for alle førsteårs masterkull
Førsteårsstudenter på master, inviteres til deltagelse på HHT-dagen i Tromsø.
Harstad-Alta-studentene får reise med opphold i Tromsø for å kunne delta. De
inviteres også til en ekstra dag i Tromsø for å kunne delta på Lean-seminar i
tilknytning til HHT-dagen.
Dersom HHT dagen avlyses pga Korona, planlegges mulighet for å delta på en
alternativ samling i Tromsø våren 2021. Denne samlingen arrangeres i samarbeid
mellom ansatte og studentkoordinatorer.
Temaforelesninger for alle masterstudier med innleide, eksterne foredragsholdere
som, hvis mulig, gjøres tilgjengelig for alle studieprogrammer på tvers av
campuser. Foredragene skal ikke være erstatning for undervisning, men en
temaforelesning i et dagsaktuelt tema i en faglig kontekst som har relevans på
tvers av programmene, og der studentene selv fremmer ønsker om tematikk og
inviterer foredragsholdere. Eksempler kan være: Konjunkturbarometer, foredrag
fra offentlig og privat næringsliv, presentasjoner/ yrkesforedrag fra tidligere
studenter, foredrag/presentasjon fra potensielle arbeidsgivere.

NB: Alle konkrete tiltak må tilpasses de til enhver tid gjeldende begrensninger som
følge av koronasituasjonen.

Forventede resultater
Man forventer økt tilhørighetsfølelse blant studentene, større grad av inkludering,
bedre faglig og sosialt utbytte (målbart i studiebarometret og evalueringer og
karakterer), økt generell tilfredshet og minsket frafall.

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.

Tid/milepæler Tiltak
August 2020
Studentkoordinering:
Tromsø: 4 koordinatorer, Alta: 2
koordinatorer, Harstad: 3 koordinatorer.
Det stipuleres 20 timer jobb pr student, lønn
pr time masterstud. ltr. 35 kr. 185,80 * 1,35
(sosiale kostnader) = kr. 250,83 pr time * 180
timer
Medio/ultimo Velkomstuke for masterstudenter
august 2020
Aktivitetsstøtte kr. 250,- pr student
Antall studenter: Tromsø 60, Harstad 40, Alta
15. = 115 studenter * kr. 250,*Primo
Fysiske møteplasser for masterkull
oktober 2020 Reise og opphold ved tur til Tromsø:
**Diett ikke
Satser:
inkludert
Båtbillett tur/retur (hvis 50 % av studentene
beregnes til å være under 29 år) kr. 998,Fly tur/retur Alta-Tromsø, studentpris: kr.
2650, Billigste hotellrom ca kr. 850,- pr.
dobbeltrom.
15 Siv.øk. studenter fra Alta, fly, + 8
hotellrom i to døgn = kr. 39 750,- + kr. 13
600, 15 Siv.øk. studenter fra Harstad:
hurtigbåt+ 8 hotellrom i to døgn: kr. 14
970,- + kr. 13 600, 25 MRR studenter fra Harstad: hurtigbåt,
+ 13 hotellrom i ett døgn: kr. 24 950,- + kr.
11050,Oktober og
Temaforelesninger
november
En gjesteforeleser i oktober og en i
2020
november. To timers forelesning vektes

som 8 timers arbeid.
Lønnstrinn 70, kr. 328,10 pr time *1,35
(sosiale kostnader) * 16 timer

Budsjett

Kr. 45 150,-

Kr. 28 750,-

Kr. 53 350,-

Kr. 28 570,-

Kr. 36 000,-

Kr. 7 087,-

SUM
Kr. 198 907,*ev. vårsemesteret 2021 pga. koronasituasjonen
** Ved frafall av studenter til reise kan noe diett dekkes av overskytende midler
Lengden på søknaden skal ikke overskride tre A4 sider.
Søknad oversendes til Seksjon for forsknings- og utdanningskvalitet i ePhorte med referanse 2020/542

