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Hva legger vi i begrepet praksis?
Praksis som skal foregå utenfor UiB vil øke de administrative kostnadene svært mye
Ved IFT har vi PHYS117 som er en slags bacheloroppgave, dette må kunne regnes som en
slags intern praksis. Mulig å tenke seg oppgaver innenfor PHYS117 som var eksterne, men
ikke sikker på at studentene ville lære noen mer. PHYS117 gir dem en mulighet til å prøve ut
forskningsgrupper.
Antar at studentene i stor grad tenker praksis som praksis i bedrift
En mulig definisjon kan kanskje være at det arbeidet man gjør, gjør man ikke kun er for
øvelsen sin del, det er skal brukes til noe.
Hvis emner inneholder intern praksis, gjerne være tydeligere i emnebeskrivelsen på at det er
praksis
Mye jobb med HTEK100, mulig å tenke seg en ordning der noe er internpraksis og noe i
bedrift.
Et spørsmål vi bør stille til fakultetet: Hvor mye ressurser er dere villig til å sette inn?
Trenger ressurspersoner på fakultetet, men også folk på instituttene. Viktig at praksisen er
relevant.
Viktig å pleie bedriftene som er med, gjerne invitere dem til UiB eller besøke dem.
Viktig at det koster bedriften lite, studentene må bidra med noe, slik at det oppleves som en
vinn-vinn-situasjon?
Skulle bedriftene fått noe for å ta imot studenter? En stykkpris? Bedriftene har jo noen ekstra
utgifter. En liten påskjønnelse/mulighet til å vise litt takknemlighet?
Fellesemne eller ikke?
Noe kan kanskje være felles, men f.eks. felles faglig refleksjon som i BIO298 litt avhengig av
at man har samme fagbakgrunn. Vil ikke oppleves så relevant på tvers av fag.
Praksis må være koblet veldig med faget, hvis det skal oppleves som meningsfylt.
Ikke gjennomførbart å tilby ekstern praksis til alle
Kan tenke seg en ressursgruppe på fakultetet bl.a. bestående av en fagperson fra hvert
institutt. Dette må være en dedikert person.
Praksis i utlandet?
Er f.eks. IAESTE en mulighet?
Vil ikke ha tilstrekkelig kontroll hvis utland. Må ha en viss kontroll med klart definerte mål og
læringsutbytte
Emner i entreprenørskap og innovasjon, her vil vel praksis inngå?
Praksisbedrifter og taushetsplikt f.eks. i forbindelse med bedriftshemmeligheter. Viktig
lærdom for studenter.

Enighet om å samle inn litt data fra instituttene til neste møte:

-

Hva legger dere i begrepet praksis?
Inngår det pr nå praksis eller praksislignende elementer i deres bachelorprogram?
Hvis praksis i bedrift skulle inngå i deres bachelorprogram, hvilke konkrete
bedrifter/organisasjoner kunne være aktuelle samarbeidspartnere for dere?
Inngår det emner i programmet der det kunne være mulig å legge inn en praksiskomponent?
Hva tenker dere om nytten av praksis som del av et bachelorprogram?

Fordeling av institutt:
Bjørn Tore – IFT og GFI
Johan og Marianne – MI, KJEM og II
Gaute – BIO. Gaute tilbød seg også å ta GEO, men det fikk i stedet Stéphane ansvar for.

