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Kriterier for og krav til søknad til fyrtårnmidler 

Status som fyrtårnprosjekt ved UiT skal henge høyt. I fyrtårnbegrepet indikerer at prosjektet skal 
fremstå som nyskapende og være til inspirasjon og nytte for UiT i særdeleshet og norsk høyere 
utdanning i alminnelighet. Prosjektet skal sette UiT, fakultet og institutt på kartet som en 
utdanningsinstitusjon med vilje og ambisjon til å gå nye veier. Referanserammen for innovasjon og 
nytenkning er den nasjonale og internasjonale utviklingsfronten innen undervisning, veiledning og 
bruk av digitale verktøy og læringsressurser. Det legges vekt på allerede oppnådde resultater 
innenfor pedagogisk utviklingsarbeid, og det er en fordel om prosjektet kan vise til samarbeid med 
nasjonale og/eller internasjonale fagmiljø som er ledende innen pedagogisk nytenkning og utvikling. 

Fyrtårnstatusen skal gi grunnlag for å søke nasjonal status som «Senter for fremragende 
undervisning». 
 
Fyrtårnprosjektet skal ha en klar innretting mot direkte forbedring av undervisning, det vil si at 
søknader som bare ønsker å bedre rammevilkårene for undervisning, for eksempel gjennom 
opplæring av ansatte, nye administrative rutiner, bedre samarbeid, utprøving av nye teknologier og 
lignende, ikke kommer i betraktning.  
 
Prosjektene kan enten omfatte endring og forbedring av hele studieprogram eller mer omfattende 
utforskning av sentrale dimensjoner ved undervisning. Eksempler kan være å utvikle og utprøve 
metoder for å ta i bruk digitale verktøy og læringsressurser for å legge til rette for nye arbeids- og 
samhandlingsmåter for at studentene skal lære bedre og kunne få bedre tilbakemeldinger på egen 
faglig utvikling. Det kan være i form av å utvikle studentaktive læringsformer, utprøve 
vurderingsformer som gir bredde og variasjon, arbeide med forskningsbasert undervisning, 
tilrettelegge for bedre kobling mellom akademisk og erfaringsbasert kunnskap, styrke 
praksisveiledningen, utprøve alternative praksisformer, utvikle evaluering av undervisning og 
lignende. Det er altså et stort spekter av tilnærminger som kan inngå som tematisk innretting for et 
fyrtårnprosjekt.  

Kriterier:  
• Fyrtårnprosjekt skal ha en klar innretning mot direkte forbedring av undervisning. 
• Prosjektet skal faglig begrunnes med referanse til forbilledlige praksiser og aktuell forskning.  
• Behovet for endring/innovasjon som prosjektet representerer skal dokumenteres og 

begrunnes. 
• Det skal angis konkrete tiltak og strategier for forbedring av undervisningen. 
• Det skal angis en konkret fremdriftsplan for hele prosjektperioden.  
• Eventuelt samarbeid med andre fagmiljøer ved UiT, nasjonalt og/eller internasjonalt skal 

fremgå av søknaden. 
• Det skal foreligge en konkret evalueringsplan med klare problemstillinger og mål. 
• Det må framgå hvordan arbeidet/resultatene videreføres etter prosjektperioden. 
• Prosjektet må ha elementer som kan la seg overføre til andre fagmiljø ved UiT.  
• Det skal foreligge en plan for hvordan prosess og resultat skal gjøres tilgjengelig for UiT sine 

øvrige ansatte og norsk høyere utdanning for øvrig. 
• Institutt/fakultet må bidra med egenandel i form av personalressurser/arbeidsinnsats og 

/eller direkte økonomisk støtte. 



• Søknaden må inneholde CV (1-4 sider) for prosjektleder/sentrale prosjektdeltakere. 

Krav:  
• Det skal utformes en kort beskrivelse av prosjektet ved oppstart som skal publiseres på 

Result sine hjemmesider (tekst/multimedial). 
• Selve prosjektperioden skal gå over 2 år etter tildelingstidspunkt. 
• Det skal skrives en evalueringsrapport som skal foreligge seinest ett år etter avsluttet 

prosjekt der resultatene gjennomgås og analyseres.  
• Det skal legges fram erfaringer og resultat på egnende arenaer ved UiT. 
• Det skal legges fram prosjektregnskap ved prosjektavslutning. 
• Søknaden skal være på maksimalt 10 sider (ekskl. vedlegg). 

Fyrtårnmidler tildeles ett utvalgt prosjekt. Tildelingen er på 1,5 mill. kroner.  

Søknadsfrist: Fredag 7. april 2017.  
Søknaden sendes på epost til Result: postmottak@result.uit.no 
 
OBS! Det er ikke søknadsskjema til fyrtårnmidler 
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