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.
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Nettkurs: Mottak av nye studenter
- Oppstart januar 2019
Vi er alle travle ansatte ved universitet, høgskoler
og samskipnader over hele landet, som har behov
for å utvikle sine tilbud til studentene. Et online
tilbud satser vi på vil gi dere mer fleksibilitet,
være tidsbesparende og rimeligere enn fysisk
oppmøte på et kurs. Det vil også gi større
mulighet til modning underveis siden de fysiske
kursene har gått over bare 2 hele dager.
Dessuten vil vi med et online kurs kunne
aktivisere allerede eksisterende ressurser på
nettsidene (tekster og presentasjoner).
Først ut er et kurs i mottak av nye studenter.
Det starter opp ca. 15.januar 2019 .
Kurset er gratis, men om du ønsker å delta må du
registrere deg for å få all nødvendig informasjon
og bli med på nettdiskusjonene.
Gå inn på følgende nettside for å få vite mer om
kurset og finne en lenke til påmelding.
Bli med! Dette blir spennende

Les mer

Hvorfor så stort fokus på mottak og førstesemester?
I studier avfrafall og gjennomføring (Tinto1993, Pascarella & Terenzini 2005, og
Astin, 1993) vises det at oppstartprosessen er avgjørende for i hvor stor grad
studentene blir værende og gjennomfører sine studier. Ifølge Tinto er de tre
første ukene de viktigste medtanke på å hindre frafall. Utfordringen gjelder ikke
bare i forhold til studenter som slutter i løpet av den avgjørende første fasen. De
studentene som fortsetter sine studier, legger grunnlaget for mye av sin suksess
gjennom det de erfarer og lærer i disse første månedene.

Arbeidsseminar om Mottak og førstesemester
14.-15.mars 2019 på Scandic Nidelven hotell i Trondheim
Målgruppen for dette seminaret er alle som jobber med planlegging og/eller
gjennomføring av mottak og førstesemester på universiteter og høgskoler. Det
vil blant annet egne seg godt som en avslutning for de som deltar på nettkurset
om mottak, men her ønsker vi oss alle typer av erfaringer for å dele, få ideer, få
avklaringer, men ikke minst for å bli kjent med dyktige kolleger man kan spørre
i etterkant.
Som seminar er dette en arena for kompetansedeling og nettverksbygging. Det
er ikke et kurs eller en konferanse, så det sentrale vil være arbeidsgruppene og
den mer uformelle praten om allslags utfordringer i å bidra til studentenes
suksess.
Les mer

Velkommen til nyhetsbrev nr. 6
Prosjektet går snart inn i sitt tredje år og
jeg vil takke alle som har deltatt aktivt på
våre arrangement, gitt oss tilbakemeldinger,
delt tekster og ressurser på nett.
I 2019 vil vi prøve ut nettløsninger for å
gjøre tilbudet mer fleksibelt i travle
hverdager. Men vi vil fortsatt bidra i
nettverksbyggingen med seminar og ikke
minst konferansen på slutten av året.
I 2019 vil også prosjektet bli evaluert, og
det vil bli avgjort hvordan og eventuelt om
vi i fremtiden skal ha denne arenaen for
kompetansedeling.
Da er det bare å ønske alle god jul og et
2019 som bidra til et løft i arbeidet for
studentenes suksess.

Harald Åge Sæthre
Prosjektleder

Les mer

CONFERENCE
17.- 19. Juni i Cork Irland

Den årlige EFYE konferansen har, etter konferansen var i
Bergen i 2015, samlet en stor kontingent norske deltagere.
EFYE handler om å dele ulike erfaringer og forskning på hva
som virker og ikke virker når lærestedene tilrettelegger for
best mulig gjennomføring i studiene. Det største fokuset
ligger på tiltak som gjennomføres i det første studieåret og
da spesielt i mottaket av nye studenter. Konferansen legges
opp med noen foredrag, men mest med parallelle sesjoner
hvor deltagerne selv presenterte egne erfaringer og/eller
egen forskning. Innleggene kan legges opp som workshops,
paperpresentasjoner, korte presentasjoner av tiltak og
postere. Det er absolutt å anbefale å holde en egen sesjon
selv med tanke på å få tilbakemeldinger, tips og ideer til
videre utvikling.
Fristen for å melde inn innlegg til sesjon er 23. januar 2019
Les mer

Aktivitetsplan for 2019

Måned

I 2019 vil vi prøve ut nettbaserte
møteplasser til erstatning for noen av
seminarene. Dette for å gjøre det enklere
og rimeligere å delta. Årskonferansen og
noen seminar vil imidlertid fortsatt bli
arrangert på et sted med fysisk oppmøte.

Januar - Mars
Mars 14. - 15.
April - Mai
Juni

17. – 19.

September /oktober
November/Desember

Arrangement
Mottak - nettkurs
Mottak seminar
Analyse /tall - nettkurs
EFYE, Cork Irland
Seminar Etter mottaket
Årskonferanse

Hvordan tilrettelegge gode mentorordninger?
Les mer

Arbeidsseminar i Tromsø i oktober 2018.

Mentorordninger i en eller annen form er aktuelt ved mange læresteder. På samlingen gikk vi i dybden på hva
mentorordninger er og kan være, og fikk presentert ulike løsninger med gode og dårlige erfaringer.

Studietur til USA

Les mer

Hovedmålet for turen var The National Resource
Centre for First-Year Experience and Students in
Transition (NRC). Dette senteret tilrettelegger for
kunnskapsdeling innen det å oppnå økt
studiegjennomføring ved universiteter i USA. Senteret
har vært aktivt siden 1986 og har arrangert en rekke
konferanser, seminar og kurs, i tillegg til en rekke tilbud
på nett og i trykt format. Det var derfor naturlig å reise
dit for å lære mer om hvordan vi best kan drifte vårt
norske prosjekt.

De delansatte som deltok på turen sammen med maskotten til
University of South Carolina

Prosjektet evalueres våren 2019
NORCE har vunnet konkurransen om å få
evaluere prosjektet og de vil arbeide fra
januar og ut mai med blant annet
spørreundersøkelser og intervju. Vi ber
dere være imøtekommende og gi de som
skal evaluere grundige og konstruktive
tilbakemeldinger, slik at evalueringen blir
et best mulig verktøy når videre fremtid
for prosjektet skal diskuteres.

Nytt om ansatte i prosjektet
Mercer University Campus

SOME
Prosjektet har hittil ikke vært så aktiv på sosiale medier.
Fremover vil vi i større grad ta i bruk Facebook i arbeidet
og følge opp Twitterkontoen.
Du finner oss her på Facebook
Lik oss og du får meldinger når noe skjer.
Vi heter N_FYE på Twitter Følg oss gjerne

Begynner: Morsal Saba er utdannet
med master i molekylærbiologi fra
Universitetet i Bergen og har mye
erfaring som aktiv student og
tillitsvalgt på mange av de
problemområder prosjekter sikter å
belyse. Hun har vist sin innsikt
gjennom flere innlegg på ulike seminar
og konferanser. Hun har erfaringer fra
arrangementer av den typen som er
sentrale i prosjektet. Morsal starter
opp i 60 % stilling fra 3. januar 2019.
Slutter: Tone Stokka har fått seg ny stilling på Institutt for
biovitenskap ved Universitetet i Bergen. Her vil hun
arbeide tett opp mot bioCEED som er et senter for
fremragende utdanning. Vi ønsker Tone lykke til i den nye
stillingen og regner med hun fortsatt vil spille inn og
benytte prosjektets tilbud.

Prosjektleder : Harald Åge Sæthre
Epost: nfye@uib.no
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