Utviklingsmidler
Kriterier for og krav til søknad
Utviklingsmidler gis til prosjekter av et visst omfang, der formålet er å forbedre kvaliteten på
studieprogram og emner gjennom å videreutvikle sentrale deler av undervisningsaktiviteter,
veiledning og vurdering.
Søknader som vektlegger arbeid med følgende tre innsatsområder er særlig ønsket:
1. Digitalisering og bruk av nye teknologier til å styrke egen undervisning. Det kan handle om
hvordan teknologi kan anvendes for å fremme mer og bedre studentaktive læringsformer.
Dette innsatsområdet må ses i sammenheng med at UiT høsten 2016 vedtok en egen
digitaliseringsstrategi der arbeid med digitalisering i utdanningene er et eget område.
2. Flercampus-utfordringer i studiene. UiT har gjennom fusjonen fått flere studiesteder.
Innenfor flere fagområder har det derfor oppstått såkalte flercampus-utfordringer.
Prosjekter som spesielt adresserer slike utfordringer er ønsket.
3. Nye vurderingsformer. Her kan tema være å se nærmere på vurderingsformene som
anvendes. Det kan blant annet være utvikling av mer formative aspekter ved eksamen og
hvordan den pågående omleggingen i retning av mer digital eksamen i denne
sammenhengen kan brukes.
Søknader utenfor de tre overfor nevnte innsatsområdene vil også bli vurdert. Miljøer som har andre
relevante problemstillinger som er viktig å arbeide med for å forbedre kvaliteten i undervisningen
ønskes med andre ord også velkommen med sine søknader.
Kriterier:
•
•
•
•
•
Krav:
•
•
•
•
•
•

Det skal foreligge en begrunnelse for prosjektets relevans med tanke på hvordan det er
relatert til UiT og fakultetet sine strategier og til de faglig/pedagogiske utfordringer man står
overfor i fagmiljøet.
Forankring/støtte ved eget institutt/fakultet, herunder egeninnsats i form av
økonomi/arbeidstid må fremgå av søknaden.
Det skal foreligge en fremdriftsplan for prosjektet, dvs. hvordan prosjektet skal realiseres
innen planlagt tid.
Det skal foreligge en plan for hvordan prosjektet skal evalueres.
Det skal fremgå hvordan arbeidet skal videreføres etter endt prosjektperiode.
Det skal utformes en kort beskrivelse av prosjektet ved oppstart som skal publiseres på
Result sin hjemmeside (1/2-1 side, tekst/multimedial).
Det skal legges fram erfaringer og resultat på interne seminar ved UiT.
Det skal leveres egen sluttrapport (4-5 sider) seinest 6 mnd. etter avsluttet prosjekt.
Prosjektet skal delta i annen nødvendig rapportering som f.eks. besvarelse av spørreskjema.
Det skal legges fram prosjektregnskap ved prosjektavslutning.
Prosjektet skal seinest være gjennomført innen 18 måneder etter tildelingstidspunkt.

Det er avsatt 2 millioner kroner til utviklingsmidler. For hvert enkelt prosjekt kan det søkes om
prosjektstøtte inntil 400 000 kroner.

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

