Prosjektet skal bidra til at universitet og høgskoler
kan drive et systematisk arbeid for å sikre at flere
studenter fullfører sin utdannelse og oppnår sin
grad, i henhold til institusjonenes kvalitetskrav.
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16. – 17. mars 2017 var 60 engasjerte ansatte og studenter samlet i Bergen for å dele erfaringer og
kunnskap for å gjøre mottaket og førstesemesteret best mulig for nye studenter.
Les mer om arbeidsseminaret.
I studier av frafall og gjennomføring
kommer det klart frem at
Mottaket i de første ukene
oppstartsprosessen er avgjørende for i
www.nfye.b.uib.no
hvor stor grad studentene blir værende og
Velkommen til BI!
gjennomfører sine studier.
Gjennom First Year experience-prosjektet har BI kastet alle
I dette nyhetsbrevet vil vi dele innspill til
tidligere brikker fra studiestart opp i luften og laget et helt nytt
hvordan vi kan bidra til at denne
mottaksprogram
oppstartsprosessen fungerer godt. Mye av
Mer om hvilke grep som ble tatt på BI, hvordan studentene
hemmeligheten er å være i forkant med
reagerte på det og hvilke andre effekter BI så som et resultat
informasjon og tilrettelegging og det er nå
av endringene?
Les mer
tid for å komme i gang med arbeidet.
Gå til nettsiden til seminaret og få tips og
ideer, still spørsmål og gi kommentarer.

Før mottaket

18 år med fokus på mottak ved MN-UiB!
Realfagene ved Universitetet i Bergen endret mottaket av nye
studenter i 1999 og har siden utviklet opplegget.
Mindre frafall, bedre rekruttering, økt kvinneandel og bedre
resultater er noen av effektene.
Mer om hva som ble gjort, hvorfor man så effekter, men også
noe om hvilke utfordringer som fortsatt eksisterer.
Les mer

Hvordan bruke tiden før oppmøte til å sikre at mottaket
fungerer på en best mulig måte? Hvordan sikre at
studentene i størst mulig grad har forutsetninger for, og
vet hva de går til?
I forkant ved MN-UiB!
I perioden etter at søknadsfristen til Samordna opptak
har gått ut, og frem til studentene får svar på søknaden
sin; har de behov for mer informasjon. I juni blir det
derfor sendt ut informasjon til studenter som har et
studieprogram ved MN-fakultetet som første prioritet
Les mer om hvorfor denne informasjonen er viktig og
hvordan løsninger på nettet gir mulighet til å koordinere
på en best mulig måte i forkant.
Les mer

«Fravær av tilstrekkelig kontakt med andre
ved universitetet er den viktigste årsaken til
at studenter slutter uavhengig av bakgrunn,
personlighet og resultater» V. Tinto

Organisering

Praktisk om seminaret

Gode tiltak i mottak og førstesemester kan
ødelegges av dårlig koordinering mellom ulike
deler av organisasjonen og ulike
samarbeidspartnere.
Kommunikasjonsnettverk på tvers av
organisasjonen og samskipnaden med
HiOA og NORD universitet har begge sett
nødvendigheten av god kommunikasjon på
tvers i organisasjonen og det å få
samskipnaden med i diskusjonene.
Les mer om hvordan de har fått dette til og
hvilke erfaringer de har høstet.

Alle deltagerne fikk et eget
arbeidshefte og navnelapp ved
ankomst. Halvparten av deltagerne
deltok på kurset i forkant av
seminaret. Selve seminaret startet
med en nettverksøkt hvor
hensikten var at deltagerne skulle
bli bedre kjent med hverandre og
det de driver med.
Ellers vekslet seminaret mellom korte innlegg i
plenum, lengre gruppediskusjoner og oppsummering
av gruppediskusjonene i plenum.

Les mer NORD

Les mer HiOA

Evaluering

Gode mottaksordninger utvikles hele tiden og
tilpasser seg endringer i studentmassen og
samfunnet rundt.
Hvordan kan man evaluerer tiltakene?
Fokusgrupper som evalueringsmetode
MN-UiB har hatt god erfaring med bruk av
fokusgrupper for å evaluere og få innblikk i
førstesemesteret til de nye studentene.
Se mer om - Sammensetting av fokusgruppe
– Metode og gjennomføring av intervju i
fokusgruppe – Gevinster og utfordringer med
oppfølging av tilbakemeldinger fra
Les mer
fokusgruppene

Seminaret benyttet PADLET til å notere ned
stikkord fra gruppearbeidet. For å være helt
sikker ble også ordinære flippovere benyttet

Sjekk nettsidene jevnlig.
Vi venter inn tekster fra
deltagerne på seminaret.

Se bildene
bedre her
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Analyse/statistikk 13. – 14. juni

På dette arbeidsseminaret møtes vi som arbeider med å
fremskaffe et best mulig tallgrunnlag for å vise
gjennomføringen i studiet.
Store frafallstall er ofte utløsende for at et lærested eller
et fagmiljø vil starte et arbeid for å sikre at flere
studenter lykkes i studiene. Gode statistikker over
frafallet er derfor av stor verdi, men det er en rekke
utfordringer man må være klar over når man arbeider
med et slikt tallmateriale. Dette seminaret vil synliggjøre
ulike metoder, styrker og svakheter med ulike databaser,
drøfte ulike definisjoner på frafall og øvrige utfordringer
som deltagerne har i sitt arbeid.
Les mer

Hva skjer videre i 2017?

Få organisasjonen med
15. – 16. juni
På dette arbeidsseminaret møtes vi som
trenger eller har innspill til hvordan man
kan få med de øvrige ansatte og
studentene ved lærestedet/samskipnaden,
fakultet/avdeling, institutt eller
studieprogram. Vi vil drøfte hvilke
utfordringer vi har med å forstå
problemstillingene, hvordan vi
samhandler, hvordan ulike grupper
definerer sin rolle.
Les mer

EFYE 2017 28. – 30.juni

Fast årlig europeisk konferanse med
samme fokus som prosjektet.
Les mer

Hva gjør vi etter mottaket?
14.-15. september

Konferanse 11. – 13. desember
Konferansen vil være på norsk og følge
mye av opplegget til EFYE konferansene
med flere parallelle sesjoner og noen få
foredrag i plenum. Alle kan delta og det vil
bli invitert til å gi presentasjoner i god tid
før konferansen.
Les mer

På dette seminaret henvender vi oss til
dere som har og trenger innspill til hvordan
dere skal følge opp studentene etter at
mottaket er ferdig og hverdagen er
kommet.
Les mer
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