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
«Fravær av tilstrekkelig kontakt med andre ved universitetet er den viktigste årsaken
til at studenter slutter uavhengig av bakgrunn, personlighet og resultater» V. Tinto
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Mottak og førstesemester var tema for kurs og seminar på Solstrand i mars (se neste side)

Vi inviterer til to nye seminar på Olavsgaard i juni

I grønne omgivelser og med kort vei til Gardemoen gjennomført prosjektet 2 fulltegnede
seminar på Olavsgaard i juni 2017. Bildene under er fra ulike situasjoner på de to
seminarene. Nå har vi igjen planlagt å gjennomføre to seminar på Olavsgaard i juni måned.
Hvordan framstille og presentere data for studiegjennomføring i høyere utdanning?
19.-20. juni
Dette seminaret vil ha innledere fra blant annet NOKUT og CERES som vil ta
utgangspunkt i bruken av presentasjonsverktøyet Tableau, samt siste års
Studiebarometer fra NOKUT.

www.nfye.b.uib.no
Les mer

Hva gjør vi etter mottaket?

Nytt seminar planlegges i Tromsø
3.- 4. oktober 2018.
Fokus vil bli på hvordan vi kan
forholde oss til eksterne
påvirkningsfaktorer

Årskonferansen finner sted
i Tønsberg 21.-22. november

Foto:
VisitVestfold

Start planleggingen av innlegg
I år har vi kalt konferansen:
Få organisasjonen med –
kulturbygging og kompetanseheving
21.-22. juni
Her vil vi diskutere intern kulturbygging
og kompetanseheving, samt lederes
rolle i dette arbeidet. Vi vil også se på
hvordan man kan utnytte prosjektet i
arbeidet for å heve kompetansen i alle
ansattegrupper og blant
studenttillitsvalgte.
Les mer

Studenter som inkluderes; lykkes bedre!

Hva ønsker du av prosjektet?
Prosjektet er finansiert av ulike
institusjoner i sektoren, og har i
utgangspunktet varighet ut 2019.
Høy aktivitet og nytteverdi vil bli
avgjørende for videre drift.
Harald Åge Sæthre
Bli med å forme tilbudet videre i
Prosjektleder
prosjektet. Vi ønsker dine innspill til
tema/problemstillinger du ønsker vi skal ta
opp på våre arrangementer. Om du har
innspill på type arrangement er vi også
svært interessert i det. Vi gjør dette med
en kort spørreundersøkelse på nett. Den
bør bare ta noen minutter, litt avhengig
av hvor mye du vil spille inn.
Gå inn på følgende lenke for å svare

Takk for innspill og alt engasjement for
prosjektet.

Det betyr at vi vil prioritere innlegg
som tar opp ulike måter å trekke
med studentene ; om det er i
undervisningen, i verv eller i andre
sammenhenger.
Men det vil fortsatt være mye rom
til å holde innlegg om akkurat det
som opptar deg i ditt arbeid for å få
studentene til å lykkes .
Følgende frister gjelder for
konferansen
3. september:
Frist for å melde inn innlegg
20. september:
Ferdig program
9. oktober:
Les mer
Påmeldingsfrist

Mottak og førstesemester var tema for to arrangement i mars
Kurs/arbeidsstue 5.- 6. mars om Mottak og førstesemester
Her ble det gjort en systematisk gjennomgang av de ulike utfordringene som må møtes for å gi nye studenter et best
mulig mottak. Det bar mer preg av undervisning enn det vi har arrangert tidligere. Samtidig var målet at
kursdeltagerne skulle komme i gang med lage egne tiltak tilpasset egne studier. Derfor var gruppene for det meste
samlet som team og mindre på tvers av institusjonene.
«Positivt å snakke med kolleger på nasjonalt
Les mer

Noen kommentarer som sier noe om hvordan kurset fungerte:
«Dag 1 hadde for tett program,
savner mer tid til samtale og
refleksjon»

«En del gjentakelser»
«Litt rotete veksling mellom slides i
presentasjonen ved et par anledninger»

nivå om felles problematikk, samtidig som
en tvinges til å være konkret med «lokale»
kolleger»

«Fint å kunne skrive notater i
kursheftet vi fikk, og ikke på løse ark»

«Veldig konkret og praktisk kurs»
«Fikk innblikk i et opplegg som er
«Likte inndelingen der vi fikk
gjennomtenkt og gjennomarbeidet og som
prøve icebreaker-aktivitetene
«Mulighet til å diskutere «ditt» opplegg med kursholdere» ga oss mye tilbake»
og forventningskortene.
Motiverende. »
«God progresjon for kurset, begynne med et tema, gjøre seg ferdig,
begynne på nytt tema osv.»

Arbeidsseminar 7.- 8. mars

Del 1 dreide seg om selve mottaket og de første ukene av
semesteret. Tre korte innlegg introduserte ulike måter å sosialisere
studentene og opplegg for å hjelpe studentene til å møte
forventningene i studiene.

Vi anbefaler på nettsidene:

I del 2 diskuterte vi hvordan vi best kan informere og koordinere i
forkant av mottaket.

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

>Har du vurdert disse konferansene?

Les mer

>Mottak av nye studenter ved NMBU

Les mer

>Student for en dag
– for å sikre rett valg

Les mer

>Obligatorisk oppmøte

Les mer

>Samarbeid om akademisk dannelse

Les mer

>Samarbeid på tvers av fakulteter og
studentorganisasjon, markedsavdeling og
studentsamskipnad

Les mer

>Trenger du mer bakgrunnsinformasjon om
prosjektet?

Les mer

Del 3 gikk på
koordinering mellom
ulike deler av
organisasjonen og
ulike
samarbeidspartnere.
I del 4 var vi opptatt av
hvordan vi best kan
evaluerer om tiltakene
fungerer.
Dette seminaret hadde
22 deltakere, og det
var enklere å få til
diskusjoner som gikk i
dybden enn seminaret
året før som hadde 58
deltagere.
Les mer
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