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.

www.nfye.w.uib.no
"I'm a great believer in luck, and I find the harder I work the more I have of it."
--Thomas Jefferson
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Nytt i 2018!
For dere som ønsker å tilrettelegge et
velfungerende mottak av nye
studenter: Kurs/arbeidsstue 5.- 6. mars
Det vil bli en systematisk gjennomgang
av ulike utfordringer som må møtes i
forkant, under og etter mottaket. Det vil
også bli vist i detalj ulike tiltak som har
møtt utfordringene og gitt resultater.
Man kan forvente å få diskutert sine
spesifikke utfordringer underveis med
flere kursledere med mye erfaring i å
gjennomføre mottak av nye studenter.

Velkommen til det første nyhetsbrevet i 2018

Et år har gått med svært stor deltagelse på alle
prosjektets arrangement. Les mer i nyhetsbrevene for
2017 her og her. Nå gir 2018 oss nye muligheter og vi er
allerede klar med de første arrangementene i mars. Nytt
av året er et kurs i å tilrettelegge mottaket av nye
studenter. Men det er allerede mange av oss som har delt
sine erfaringer på prosjektets nettsider. Blant annet kan
---------------------------------------------------dere finne mange av presentasjonene fra konferansen i
Kurset tar utgangspunkt i mottaket ved Det
desember som nesten utelukkende har fått rosende
www.nfye.b.uib.no
matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
omtale fra de som var med.
Universitetet i Bergen som i 2018 har vært
gjennomført i 20 år med gode tilbakemeldinger
og resultat. Mottaket har mottatt den årlige
nasjonale utdanningskvalitetsprisen fra
Kunnskapsdepartementet.

--------------------------------------------------7.- 8. mars: seminar om
Mottak og førstesemester
Dette er først og fremst for dere som
allerede har gjennomført tiltak og
virkemidler i mottaket og som i større
eller mindre grad ser effekter. Dere ser
imidlertid at ting kan gjøres enda bedre
og ønsker å få tips til å videreutvikle de
tiltakene dere har og høre om hva andre
har suksess med eller sliter med. Dette
blir et seminar mye etter samme modell
som seminarene var i 2017.

Vi får mange positive tilbakemeldinger på seminarene,
konferansen og prosjektet som sådan, men vi sliter fortsatt
med to viktige utfordringer og vi trenger deres hjelp.
- Det er fortsatt mange der ute som vi vet arbeider med å
tilrettelegge for at studentene skal lykkes som ikke
kjenner til prosjektet.
- Det er for få vitenskapelig ansatte som deltar i
prosjektet. Det er spesielt vitenskapelig ansatte som
utdanningsledere vi mener vil ha utbytte av og som vi
regner med vil kunne bidra inn mot prosjektet.
Prosjektet er åpen for alle ansattgrupper som arbeider
med tiltak for å tilrettelegge for studenters suksess.

Harald Åge Sæthre
Prosjektleder

Hjelp oss å gjøre prosjektet kjent. Spre gjerne dette
nyhetsbrevet.

Konferansen 11.-12. desember 2017
Studentene skal lykkes!

Påmeldingsfrist til begge
arrangementene er 26. januar 2018
Les mer

Joe Cuseo inspirerte med sin keynote

Mer neste side

Aktivitetsplan for 2018
Vi holder fortsatt på å utvikle aktivitetene i 2018. Noen
datoer er klare, andre aktiviteter er lagt sånn
noenlunde i tid. Nettsidene vil bli oppdatert straks ting
er på plass. Utfordringen er å lage arrangement hvor
både tidligere deltagere og nye vil få et best mulig
utbytte. Vi har allerede bestilt Solstrand Fjordhotell til
et kurs og et seminar i mars. Begge om Mottak og
førstesemester. Det kan bli endringer i planen.
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Nytt medlemssystem på vent
– Har du tips?

Vi ønsker å få på plass et nytt datasystem hvor
deltagerne skal kunne:
- se og endre sine egne opplysninger
- finne kontaktinformasjon til andre
medlemmer i prosjektet
- påmelding til seminar/konferanse via
medlemssystemet

Prosjektets årskonferanse ble gjennomført med 29 ulike sesjoner og 103
påmeldte deltakere. Her var vi samlet vi som på en eller annen måte
arbeider for å tilrettelegge for at studentene lykkes. Studenter og ansatte
delte opplegg, forskningsresultater og ideer, lærte av hverandre, og vi fikk
et bedre inntrykk av hva som foregår rundt om i landet.

Mangfoldet av muligheter har imidlertid vist
seg å gjøre det vrient å velge system.
Har du gode erfaringer med et bestemt system
er vi interessert i å høre fra deg.
Send e-post til nfye@uib.no

Vi anbefaler på nettsidene:
>Foredraget «Promoting the Success of
University Students: Seven Universal Principles &
Powerful Practices» av Joe Cueso
Les mer

Det meste av tiden ble brukt til at deltagerne selv presenterte i parallelle
sesjoner. Og i regelen var presentasjonene lagt opp som seminarer hvor
deltagerne kunne diskutere det som ble tatt opp i grupper.

>Presentasjonen av «Analyse av studentflyt og
sektorfrafall i høyere utdanning i Norge»
av ideas2evidence på konferansen
Les mer

Titlene på noen av innleggene viser bredden: «Studieforberedende kurs –
på godt og vondt», «Evaluering av helheten i andre semester», «Hva viser
frafallstallene og hva betyr ulike begrepsdefinisjoner?», «Lykkepromille –
veien videre for rusmiddelforebyggende arbeid i fadderuken», «God
forventningsavklaring – mindre fråfall?» og «Promoting the Success of
University Students: Seven Universal Principles & Powerful Practices”
Les mer

Mer om konferansen på nettsidene.

Les mer

>Alle presentasjonene som ligger ute på
nettsidene fra tidligere seminar/konferanse er
samlet på en side organisert tematisk.
Les mer

>Prosjektets arrangement er møteplasser
som gir overraskende positive sideeffekter
Les mer

"If you want to drive a person crazy, the easiest way to do it is to give him a
deep sense of responsibility and no authority. And the definition of terror is
to give someone authority and no responsibility” John Nevin, Firestone

>Trenger du mer bakgrunnsinformasjon om
prosjektet?

Prosjektleder : Harald Åge Sæthre
Epost: nfye@uib.no

Les mer
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