
Prosjektet evalueres våren 2019

NORCE har fått oppdraget, og de er i gang med arbeidet
allerede. De skal kontakte alle deltakerne i prosjektet
gjennom spørreundersøkelser og intervju via telefon. Noen
vil få spørreundersøkelser, og andre også intervju.

Avgjørende dager 5.-6. juni 

Disse dagene samles kontaktpersonene ved læresteder og 

samskipnader, styringsgruppen og de delansatte for å 

diskutere og legge premisser for hvordan dette prosjektet 

skal følges opp etter 2019. NORCE vil presentere sin 

evalueringsrapport, sentrale utfordringer vil bli grundig belyst 

og forslag til hva som skjer videre vil bli lagt frem. 

Anbefalingene fra denne samlingen vil bli lagt frem for 

styringsgruppen som vil fatte endelige beslutninger i 

september

Vi åpner opp for at organisasjonene kan ha flere enn en 

deltager. Ta kontakt med kontaktpersonen i din organisasjon 

om du lurer på hvem som skal delta fra dere. 

Kanskje du selv kan bli med? 

I mars så vi virkelig hvor viktig prosjektet er for
mange som arbeider med å tilrettelegge for at
studentene skal lykkes med sine studier.
Påmeldingen til seminar om mottak og
førstesemester tok helt av, og vi ble nødt til å
begrense antall deltagere. Å sende ut så mange
avslag er noe av det vanskeligste jeg har gjort
som prosjektleder. Men det bekrefter at det er
et stort behov for en slik arena som prosjektet
skaper.

Men det er ingen selvfølge at vi har denne
arenaen. Prosjektet går i utgangspunktet ut i
2019, og hva som skjer i 2020 vil avhenge av
evalueringen som nå gjennomføres av NORCE.
Ønsker du å ha en arena også etter 2019 er det
derfor viktig at du gir konstruktive innspill når
NORCE kontakter deg. Hva kan forbedres, men
også hva fungerer og hvor viktig er det med en
slik arena?

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.

Velkommen til nyhetsbrev nr. 7

Harald Åge Sæthre

Prosjektleder 

Temamøter i cyberspace

Populært
Over 115 ville på seminar 
om mottak. Bare plass til 40!   
Les mer neste side

Nyhetsbrev nr. 7 - april 2019

Les mer

Les mer

Årskonferansen 
9. -10.desember 2019 i Bodø 

Vi tar imot innlegg

Call for papers

nfye.no

Side 1

Hvordan 
hente ut de 
viktige 
tallene?

Konferansen har vi kalt «Studenter som inkluderes; lykkes
bedre!». Her satser vi på å samle flest mulig av oss som på
en eller annen måte arbeider for å tilrettelegge slik at
studentene lykkes. Vi ønsker velkommen alle grupper av
studenter og ansatte som ønsker å dele opplegg,
forskningsresultater og ideer, som ønsker å lære av andre,
og som vil oppdatere seg på hva som skjer rundt om i landet.

Vi ønsker alle innlegg velkommen som kan belyse, gi gode
eksempler eller vise utfordringer i arbeidet med å
tilrettelegge for at studentene skal lykkes. Innleggene kan
holdes av universitetsledelse, lærere, utdanningsledere,
studieadministrativt ansatte, forskere, bibliotekarer, teknisk
ansatte og studentene selv – egentlig av hvem som helst
som arbeider med å tilrettelegge for bedre gjennomføring i
utdanningene.

Hva med å sette av 2 timer en gang i måneden for å 
diskutere ulike utfordringer vi har?
Vi tenker å forsøke dette ut i mai og først ut er temaet:

Her har vi planer om å legge ut noen videoer i forkant som 
utgangspunkt. Vi vil også opprette en vegg i Padlet der dere i 
god tid kan legge inn spørsmål/utfordringer dere har rundt 
det å hente ut egnede statistikker.

Planen  er også å lage en egen nettside på dette som kommer 
opp etter påske.

https://nfye.w.uib.no/
https://nfye.w.uib.no/
https://www.uib.no/personer/Harald.%C3%85ge.S%C3%A6thre
https://www.uib.no/personer/Harald.%C3%85ge.S%C3%A6thre
https://nfye.w.uib.no/studenter-som-inkluderes-lykkes-bedre-2/
https://nfye.w.uib.no/veiledning-til-deg-som-vil-holde-innlegg-pa-konferansen/
https://nfye.w.uib.no/


I januar – mars holdt vi et nettkurs om mottak

av nye studenter. Kurset var delt i 3 med egne

nettsider, ulike videoer, oppgaver og

avslutningsvis møter i det virtuelle rom

gjennom Adobe Connect. De fleste ressursene

ligger fortsatt ute på nettsidene våre

Det var 36 påmeldte til nettkurset, men få

svarte på oppgavene og deltok på

nettmøtene. De som deltok aktivt var

imidlertid godt fornøyd med tilbudet

Vi vil oppfordre alle om å alltid ha studentene i tankene når dere
skal melde dere på prosjektets arrangement.
Deres bidrag blir etterspurt og satt pris på.

Og de vil være viktige ambassadører for å få gjort tiltak når dere er
tilbake i egen organisasjon.

Arbeidsseminaret «Mottak og førstesemester»

Det var over 115 som ønsket å delta på et seminar ment for 40 

deltakere! Av disse fikk 60 plass, for at det skulle fortsatt passe inn 

i type arbeidsseminar som vi skulle holde. Arbeidsseminaret fikk 

gode tilbakemeldinger fra deltagerne

Deltagerne var aktive og viste engasjement under både 

plenumsdiskusjonene og gruppeoppgavene.

Mange ga tilbakemeldinger på at de fikk mest ut av gruppene og 

det å få bygge nettverk med kolleger

Men ikke alt var like bra. Blant annet sa en…

Les mer

Vårt første nettkurs! 

Les mer
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Måned Arrangement

April - Mai Analyse/tall - nettsamling

Juni 17. – 19. EFYE konf., Cork Irland

Sept./okt. Etter mottaket - seminar

Desember 9.-10. Årskonferanse, Bodø

Bli med på kommende arrangement!

Har du kunnskap om frafall i 
forskerutdanningen? 
Eller kjenner du til noen som har?  
DEEP forskerskole ønsker innspill. 
Trykk   her for å lese mer.

DEEP forskerskole
her

Dette er vår årskonferanse i en europeisk kontekst og 
språket er engelsk. I 2018 var vi 80 deltagere  fra 
Norge og en av de største gruppene på konferansen, 
og du kan regne med å treffe mange av oss også i 
Cork. Klikk her for mer info om konferansen og 
påmelding!
Legg merke til early bird 15. april.

17.- 19. Juni i Cork Irland

«Har igjen fått konkrete tips og kontaktpersoner 
jeg kommer til å dra nytte av.»

«Fin arbeidsform med vekt på diskusjon i grupper 
med korte inspirasjonsforedrag i forkant.»

«Veldig bra å ha en 
student på gruppa»

Plenum - arbeidsseminaret «Mottak og førstesemester» 14.-15. mars 

Nettkurs januar – mars 2019 ved Harald Å. Sæthre

Øystein Ø. og Kristine L., seminar-arrangører

Husk at tillitsvalgte studenter er en viktig målgruppe!

Presentasjoner og padlet-

oppsummeringen vil bli lagt ut på 

nettsidene etter hvert som vi får dem inn!

«Nettverksbygging og dialog fungerte utmerket. 
Det mest konkrete og hands on seminaret jeg 
har vært på som studieveileder»

«Torsdag meget tett program, avsett gjerne små 
pauser til toalett eller frisk luft»

Hvorfor meldte ikke 
du deg på nettkurset?

Tanken er at et nettkurs vil være svært godt 

egnet i dette prosjektet, fordi vi fysisk sitter på 

så mange ulike steder i landet. Et nettkurs vil 

redusere kostnadene, og øke fleksibiliteten for 

den enkelte som deltar. Vi trodde derfor at 

mange flere ville melde seg på.  

Hvorfor gjorde de ikke det?

Gi  ditt svar her  på 2 minutter

«På et seminar om studenter, for studenter. Hvorfor er det 
bare 4-5 studenter her når det er KLART beste kilde for info?»

https://nfye.w.uib.no/mottak-og-forstesemester-arbeidsseminar-14-15-mars/
https://nfye.w.uib.no/onlinekurs-mottak-av-nye-studenter/
https://www.uib.no/personer/Harald.%C3%85ge.S%C3%A6thre
mailto:nfye@uib.no
https://nfye.w.uib.no/
https://twitter.com/N_FYE
https://www.facebook.com/nfyeno/
https://www.facebook.com/pg/nfyeno/about/
http://www.mn.uio.no/deep
http://www.mn.uio.no/deep
https://nfye.w.uib.no/2019/01/07/har-du-kunnskap-om-frafall-i-forskerutdanningen/
http://www.efye2019.ie/
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=8FEAKUPZ1NCP

