Organisering og ledelse av studieprogrammer
Kriterier for og krav til søknad
Nytt av året er etableringen av en fjerde søknadskategori, «organisering og ledelse av
studieprogrammer». Det er flere utviklingstrekk som peker i retning av dette som satsings- og
utviklingsområde: De pågående fusjonsprosessene, forsterkede krav til arbeidslivsrelevans,
internasjonalisering og økt fokus på selve kvaliteten i studieprogrammene. Til sistnevnte hører
utfordringer som hvordan man kan styrke studentenes læringsutbytte, sikre god oppfølging av
studentene, og skape optimale læringsmiljøer. Til studieledelse hører også å lede og inspirere
kolleger til konstruktivt samarbeid omkring undervisning og læring. Samtidig viser undersøkelser ved
UiT at studieprogramledere på mer operative nivåer, for eksempel studieledere, vier for mye av sin
tid til administrative oppgaver. Fokus på selve studiekvaliteten blir det brukt mindre tid på. Vi ser
også at det i for liten grad synes å være systematiske prosesser rundt samarbeid om
undervisningskvalitet. Undervisning blir av enkelte i spissformulert form beskrevet som et «privat
anliggende». I stedet bør det etterstrebes mer teambaserte modeller for organisering og ledelse av
studieprogrammer.
Gjennom denne søknadskategorien ønskes det at fagmiljøene tar en aktiv rolle i utviklingen av
organisering og ledelse av studieprogram med fokus på å styrke arbeidet med mer faglige og
pedagogiske utfordringer. Dette kan omfatte forbedring av egne praksiser for studieledelse som
endring i ansvarsdeling mellom administrative og mer faglige og pedagogiske oppgaver, og det kan
være å endre praksis i retning av mer vektlegging av utvikling og evaluering av undervisningspraksiser
der både fag og pedagogikk kommer mer i søkelyset. Også prosjekter som ser nærmere på hva som
er viktige rammevilkår for god ledelse av studieprogrammer kan støttes.
Denne fjerde kategorien må ses i sammenheng med at UiT sin ledelse i løpet av 2017 vil gjennomgå
regelverket for studieprogramledelse (de vedtatte modellene som finnes i form av
studieledermodellen og programstyremodellen). Prosjekter som får midler innenfor denne
kategorien og som aktivt ser nærmere på egne praksiser og forbedringer av disse, kan inngå som
kunnskapsgrunnlag for UiT sin gjennomgang.
Kriterier:
• Det skal forelegge en begrunnelse for prosjektets relevans, det vil si hvordan det er relatert
til UiT og fakultetenes strategier og til de organisasjons- og ledelsesmessige utfordringer man
står overfor.
• Forankring/støtte ved eget institutt/fakultet, herunder egeninnsats i form av
økonomi/arbeidstid, må fremgå av søknaden.
• Det skal foreligge en fremdriftsplan for prosjektet, det vil si hvordan prosjektet skal realiseres
innen planlagt tid.
• Det skal fremgå hvordan arbeidet skal videreføres etter endt prosjektperiode.
Krav:
•
•
•
•

Det skal utformes en beskrivelse av prosjektet ved oppstart som skal publiseres på Result sin
hjemmeside (1/2-1 side, tekst/multimedial).
Prosjektet skal delta i rapportering som f.eks. besvarelse av spørreskjema og lignede som har
relevans for UiT sin egen gjennomgang av ledelse av studieprogrammer.
Det skal legges fram prosjektregnskap ved prosjektavslutning.
Prosjektet skal være gjennomført i løpet av 18 måneder fra oppstarttidspunkt.

Det er avsatt inntil 800 000 kroner til denne kategorien. Det kan søkes om prosjektstøtte inntil
200 000 kroner per prosjekt.
Søknaden skal skrives på eget skjema som kan lastes ned på Result sin hjemmeside:
http://result.uit.no/prosjektmidler/
Søknadsfrist: fredag 7.april 2017
Søknaden sendes på epost til Result: postmottak@result.uit.no

