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Bakgrunn
Fra
tildelingsbrevet:

Sekretariatet anbefaler å støtte prosjektet med inntil kr 73 900,- for
studentkoordinering og velkomstuke. Det anses som positivt å engasjere ni
andreårs masterstudenter (fire i Tromsø, to i Alta og tre i Harstad) som skal
innhente innspill og ønsker fra studenter, planlegge og koordinere sosiale
fysiske og digitale samlinger på studiestedene i Alta, Harstad og Tromsø.
Aktivitetene skal bidra til aktiv studentdeltakelse og styrke studenters mulighet
til å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammene. I velkomstuken for 1.
års studenter skal det arrangeres både fysiske og digitale aktivitetstreff, både
kullvise og på tvers av kull og gjennomføres på de ulike campusene. For
master i økonomi og administrasjon, som tilhører både campus Alta og
Harstad, vil dette gjennomføres digitalt. Sekretariatet deler prosjektets ønske
om at disse tiltakene skal bidra til at studentene raskt skal komme i gang med
studiene og inkluderes og at det dannes sosiale og faglige nettverk som skal
føre til økt trivsel, bedre læringsmiljø og faglig utbytte. Sekretariatet legger til
at det vil være spennende å høre om erfaringer som gjøres på de digitale
aktivitetene.

Hensikten ble
beskrevet i
søknaden:

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.

Hensikt

Mål
Hvilke mål ble satt for
prosjektet?

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

Tiltak
Hvilke tiltak og
aktiviteter er
gjennomført?

Semesterstart ble annerledes enn vi hadde sett for oss da søknaden ble sendt.
Hele oppstarten og semesteret ble preget av pandemien og studentene fikk
minimalt med mulighet til å bli kjent med hverandre gjennom å treffes i
undervisning og gjennom gruppearbeid. Vi valgte derfor å prioritere en god
studiestart for førsteårsstudenten på masterprogrammene.
For å bygge et studiemiljø der studentene ble kjent med hverandre, trygge på
hverandre og fikk et godt utgangspunkt for å jobbe sammen med
læringsaktivitetene som i stor grad måtte foregå digitalt, valgte vi å fokusere
på aktiviteter som fremmet dette:
- 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
- knytte studentene sammen faglig og sosialt, tidlig i studieløpet
På Handelshøgskolen campus Tromsø ansatte vi to studenter, Rune Milian
Derås og Ana-Maria Virtosu, for å gjennomføre velkomstuke. De var med på
studieprogrammenes introduksjonsmøter og informerte om aktivitetene.
For å begrense antall deltakere pr, arrangement pga. koronarestriksjoner,
måtte de gjennomføre de samme arrangementene flere ganger:

De hadde sosiale bli-kjent aktiviteter på arrangementene, bl.a. quiz med
premiering og pizza på Yonas. I tillegg arrangerte de en avslutning for
velkomstuken på ByBowling.
Ved campus Harstad valgte de å ikke ansette studenter. De gjennomførte et
velkomstarrangement med bli-kjent tiltak, middag og påfølgende kino.

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

Til tross for en vanskelig studiesituasjon har ikke frafallet vært større enn i
normalår. Kullet som startet masterstudiene høsten 2020 er nå i gang med
avsluttende masteroppgave og har prestert godt i perioden frem til nå.
Studiebarometret viser tall over eller som landsgjennomsnitt for sosialt- og
faglig læringsmiljø. Studentene deltok på de oppsatte arrangementene og ga
gode tilbakemeldinger.

prosjektet ikke lykkes
med?

Vi fikk ikke mulighet til aktiviteter som skulle fremme samarbeid mellom
campusene. Det var umulig for studentene å møtes slik koronasituasjonen var
da. Kun digitale samlinger mellom campusene anså vi ikke for hensiktsmessig.

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

Mentorordning er viktig også for første års masterstudenter, ikke bare for de
som starter første år på bachelorprogrammet. Mens man på med
bachelorstudentene jobber både med det faglige og det sosiale, vil det for
masterstudentene, (som allerede kan studieteknikk og vet hva det vil si å
være student), være viktigst med sosiale aktiviteter der studentene blir kjent
med hverandre og det skapes et godt læringsmiljø.
Vi håper å kunne gjennomføre tilsvarende opplegg for masterstudentene ved
oppstart også senere studieår.

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.

Lønn Derås og Virtosu inkl. sos. kostn.
Sosialt arrangement campus Harstad
Sosiale arrangementer campus Tromsø
Sum

kr 22 739,kr 6 146,kr 15 960,kr 44 845,-

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

