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Bakgrunn
Oppsummert i søknad.

Hensikt
Oppsummert i søknad.

Mål
Hvilke mål ble satt for
prosjektet?

Oppsummert i søknaden. Hovedmålene skissert under her.






Øke samarbeidet mellom akademia og næringsliv i form
av internshiputplasseringer i bedrifter og organisasjoner lokalisert
i Nord-Norge.
Utvikle et internshipemne tilpasset geologistudenter hos Institutt
for geovitenskap.
Gjennomføre en pilotering av internshipemne hos IG, revidere og
kvalitetssikre emnet, før en permanent innrullering av emnet som
et obligatorisk emne på bachelornivå hos IG.
Bidra inn mot arbeidspakken Internship og Alumni, PD5
i SFUen iEarth som IG er en del av. Ledelsen av denne
arbeidspakken styres fra UiT, og det vil sånn sett være naturlig å
gjennomføre pilotering og utvikling på nært hold herfra.

Tiltak
Hvilke tiltak og
aktiviteter er
gjennomført?







Vi ansatte en koordinator (Siri Karlsen) i prosjektet som tok seg av
praktiske formål i forbindelse med opprettelse av praksisemnet –
GeoPraksis. Dette ble gjort på midler fra utviklingsmidler tildelt fra
Result.
Vi har utviklet emnebeskrivelse, med læringsutbyttebeskrivelser for
praksisemnet GeoPraksis, denne har vært behandlet og godkjent av
programstyret og fakultetsstyret. GeoPraksis er nå implementert i
emneporteføljen til IG med emnekode GEO-2013.
Vi har etablert en partnerportefølje (liste under) med til sammen 26
organisasjoner og bedrifter, lokalt og nasjonalt.





Det er etablert et avtaleformular for utplassering av studenter i
bedrift, gjennom en trepartsavtale mellom universitet, student og
bedrift, og en intensjonsavtale mellom universitet og bedrift.
Gjennom samarbeid med til sammen 8 faglige ansatte ved Institutt for
Geovitenskap og fagpersonell fra Seksjon for Forsknings- og
Utdanningskvalitet (SEFU) (Ingvild Lorentzen og Oda Bjørnsdatter) har
vi utviklet og kvalitetssikret en fagportefølje for praksisemnet
GeoPraksis.

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

“Internshipgeo” er et pilotprosjekt som har utviklet praksisemne GEO-2013
som en del av emneporteføljen for bachelorstudenter i geovitenskap. Det er
etablert en partnerportefølje med til sammen 26 bedrifter og organisasjoner,
lokalt og nasjonalt. Studentene har bidratt med både innspill og erfaringsdeling
fra Internship hos bedrift, i form av innlegg på arrangement og deltakelse på
seminarer og workshops. Erfaringene er også inkludert i videreutvikling av
emnet. Prosjektet har jobbet med emnedesign samt innhold og faglig kvalitet i
undervisningen med studentenes utvikling av karriereferdigheter i fokus. Dette
er gjort i samarbeid med faggruppe utdanningskvalitet ved UiT og i tett dialog
med arbeids- og næringsliv. Erfaringer er delt på nasjonale fora GeoLearning
Forum (SFU iEarth årlig konferanse i Asker) med aktører fra flere universitet til
stede. Studentene som har fått gjennomføre praksis hos partnere beretter fra
svært gode opplevelser i sine praksisbedrifter. De har opplevd hvordan sine
studier har høy relevans for den jobben de skal ut i etter de er ferdig å studere.
De rapportere om hvordan relevans er viktig for dem, og praksis er en svært
viktig måte å oppleve relevansen av sine studier.
Prosjektresultatene inngår i arbeidspakken Internship og Alumni som
instituttet leder for UiT inn i det nasjonale samarbeidet i SFUen (Senter for
fremragende undervisning) i IEarth (Centre for Integrated Earth System
Education). “Internshipgeo” ble tildelt kr 90 000,- og disse er brukt til å dekke
studenters reise- og opphold i prosjektet.

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.

Prosjektet har gjort seg en rekke erfaringer etter ett langsiktig prosjektarbeid
med praksis i geofagsutdanningen.







Nettverksbygging: For å etablere ett gjennomførbart
praksisopplegg er man avhengig av et betydelig
bedrifts/arbeidsgivernettverk. Dette medfører et stort behov for
nettverksbygging, dersom man ikke besitter dette nettverket fra
før.
Praktisk /administrativt: Omfanget av utviklingen av
samarbeidsavtaler, oppfølgingen av studenter og arbeidsgivere,
praktisk oppfølging av eksterne forelesere er betydelig, og
medfører et stort behov for administrativ kapasitet for
gjennomføring av et slikt emne.
Faglig: Innhold og faglig kvalitet i praksisemner i disiplinfagene
er et relativt nytt konsept. En rekke ulike faggrupper og
undervisere er blitt involvert for å utvikle en emneportefølje som



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.

anses å ha en høy faglig verdi for studentene som gjennomfører
emnet.
Evaluering og dynamikk: Utviklingen av nye emner, og særlig
innen nye disipliner som praksisemner er konstant under
evaluering og forbedring. Vi vil fremheve viktigheten av nær
dialog med alle involverte parter i praksisemnet, og å
implementere underveis de nødvendige tiltak for å sikre høy
praktisk og faglig verdi på gjennomføringen av emnet.

Forbruket har fordelt seg som reisemidler og bostøtte for stduenetr i
gjennomføringen av praksisemnet i løpet av prosjektperioden 2020-2022.

Regnskap:
Reise og bostøtte for studenter

90.000

Totalt

90.000

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

