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Kjemisk institutt 
Matematisk institutt 
Geofysisk institutt 
Molekylærbiologisk institutt 
Institutt for fysikk og teknologi 
Institutt for geovitenskap 
Institutt for informatikk 
Institutt for biologi 

 
  
  

 
 
Utlysning av Uglepris og insentivmidler for utdanningskvalitet 2017 
Vi viser til vedlagte brev fra Studieadministrativ avdeling datert 24.02.2017 (2016/11726) 
vedrørende utlysning av Uglepris og insentivmidler for utdanningskvalitet. I februar vedtok 
Utdanningsutvalget retningslinjer for den nye insentivordningen for utdanningskvalitet som 
erstatter den tidligere PEK-ordningen. De nye retningslinjene og søknadsskjema er vedlegg 
til brevet fra Studieadministrativ avdeling. 
 
Pilotprosjekter for utvikling av meritteringsordning for undervisning 
Fakultetet vil søke om midler til evaluering av søknader til ETP-ordningen. 
 
Insentivmidler for utdanningskvalitet 2017 
Universitetets utdanningsutvalg har for 2017 valgt disse fokusområder:  

 Tiltak som bidrar til å øke studentgjennomstrømningen 
 God sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser og undervisnings- og 

vurderingsformer, inkludert praksis. 
 Tiltak for god undervisning og vurdering ved hjelp av digitale verktøy. 

Kun tiltak som er klart innenfor ett eller flere av fokusområdene, vil bli vurdert. Årets 
fokusområder passer godt med det foregående revisjonsarbeidet. Insentivmidlene lyses ut 
hvert år, men fokusområdene vil være andre hvert år.  
 
Fakultetet ber om å sende søknader for insentivmidler i ePhorte (2017/4036) innen 27. april. 
 
  

Referanse Dato 

2017/4036-INSO 22.03.2017 
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Ugleprisen1 – UiB sin interne pris for utdanningskvalitet 
Som tidligere blir det også i år tildelt en egen pris for god studiekvalitet. Flere miljø ved 
fakultetet har tidligere mottatt denne prisen, og instituttene bes vurdere om de har aktuelle 
tiltak som kan oppnå en slik pris i 2017. Dette er en pris som deles ut hvert år, slik at de som 
er inne i en utviklingsprosess kan planlegge for søknader til Uglepris i årene som kommer. 
 
Fakultetet ber om å sende søknader om Ugleprisen i ePhorte (2017/4036) innen 1. juni. 
 
Prioritering av søknader 
Fakultetet vil prioritere mellom søknader og ber derfor om at søknadene om nye tiltak og om 
tiltak som skal vurderes for Ugleprisen, sendes fakultetet én uke før søknadsfristen til 
Studieadministrativ avdeling: 
 

- Søknadsfrist for søknad om insentivmidler: 27. april 
- Søknadsfrist for søknad om Uglepris: 1. juni 

 
Lykke til med å utvikle gode søknader! 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Eli N. Høie 
studiesjef Ingrid W. Solhøy 
 rådgiver 

 
1 Nettside til Ugleprisen 

http://www.uib.no/studiekvalitet/78078/ugleprisen
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Fakultetene 
   

Utlysing av Uglepris og insentivmidler for utdanningskvalitet 
I Utdanningsutvalgets møte i november 2016, ble ny insentivordning for studiekvalitet drøftet. 
I utvalgets møte 1. februar 2017 ble retningslinjene for den nye insentivordningen vedtatt. 
Retningslinjene følger vedlagt.  
 
Insentivmidlene er rettet mot utviklingstiltak innenfor kvalitet i studiene og gjennomstrømning. 
For 2017 er det bevilget kr. 1.5 millioner kroner som skal brukes til: 

 Uglepris (kr. 100 000,-). Ugleprisen er UiBs interne pris for utdanningskvalitet, og blir 
utdelt til fagmiljø som kan dokumentere særlig vellykkede tiltak for utdanningskvalitet. 

 Pilotprosjekter for utvikling av meritteringsordning for undervisning ved fakultetene. 
Fakultetene kan søke om midler til evaluering av søknader.   

 Insentivtiltak som er i overensstemmelse med årets fokusområder:  
- Tiltak som bidrar til å øke studentgjennomstrømningen 
- God sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser og undervisnings- og 

vurderingsformer, inkludert praksis. 
- Tiltak for god undervisning og vurdering ved hjelp av digitale verktøy.  

 
For å bli vurdert er det en forutsetning at prosjektene er klart i målgruppen og at de har den 
nødvendige kvaliteten.  
 
Søknadsfrister:  
for søknad om insentivmidler: 4. mai 
For søknad om Uglepris: 10. juni 
 
Vennlig hilsen 
 
Oddrun Samdal 
Viserektor for utdanning Christen Soleim 
 avdelingsdirektør 
 
Vedlegg:  

 Retningslinjer-  insentivordning for utdanningskvalitet 
 søknadsskjema 

 
 
 
 

Referanse Dato 

2016/11726-TOVST 24.02.2017 
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Retningslinjer – insentivordning for utdanningskvalitet 
Vedtatt i Utdanningsutvalget 01.02.2017 
 
Formålet med insentivordningen er å tilrettelegge for utviklingstiltak som skal bidra til økt 
studiekvalitet og til økt gjennomstrømning. Utdanningsutvalget tildeler midler i henhold til 
vedtatte retningslinjer og satsningsområder.   
 
1) Insentivmidler kan brukes til: 
 
a) Prosjekter med tidsavgrenset varighet, som hovedregel inntil ett år. Det kan kun tildeles 
midler for ett år om gangen. Flerårige prosjekter kan også søke midler, men disse må søke 
for hvert år og på lik linje med prosjekter av kortere varighet.  
 
b) Spesielle satsningsområder som er definert i utlysningen av insentivmidlene   
 
c) Uglepris. kr 100 000,-. 
 
I Utlysningsbrevet blir det redegjort for årets prioriterte områder.  Det er kun prosjekter som 
vurderes å være klart innenfor et eller flere av satsingsområdene, og der prosjektet ellers har 
den nødvendige kvaliteten, som kan få tildelt midler. 
 
2) Det settes ned en vurderingskomité som innstiller fordeling av midler og tildeling av 
Uglepris. Utdanningsutvalget vedtar fordeling av insentivmidler og tildeler Uglepris. Komiteen 
består av viserektor for utdanning, to utdanningsdekaner og en studentrepresentant.  
 
3) Krav til søknadene:  

- Søknadene må være konkrete på hvilke tiltak som skal gjennomføres.  
- Prosjektene må ha en klar overføringsverdi både innenfor- og utenfor eget 

fakultet. 
- Midlene kan ikke brukes til frikjøp fra egen undervisningsstilling eller som 

reisemidler til studenter uten at reisen har overføringsverdi til seinere kull uten 
permanent tilleggsfinansiering.  

 
4) Mottakerne av insentiv-midler forplikter seg til å:  

- Rapportere om resultat fra arbeidet det påfølgende året i studiekvalitetsbasen 
  og på eventuelle interne UiB-arrangement.  
- Lage en kortfattet tekst om prosjektet som kan legges ut på UiB sine nettsider.   
  Teksten skal også inneholde informasjon om kontaktperson for prosjektet. 

 
 
 
 



Søknadsskjema insentivmidler – Studiekvalitet 
Utviklingstiltak innen budsjettposten: Kvalitet i studiene og gjennomstrømning- 
2017-2022 
 
 
Fakultet:  

Kontaktperson for søknaden: 

 
Søknadsskjemaet skal ikke overstige tre sider.  
 
1. Om prosjektet  
Tittel og kort omtale 
 
 
 
2. Målsetting for prosjektet, forankring og relevans i forhold til årets definerte 
satsningsområder 
 
 
 
3. Budsjett 
Sett opp oversikt over kostnader. Angi også egne midler (eksl. lønn), og søknadssum.  
 
 
 
4. Prosjektets fremdriftsplan med evt. milepæler, ansvars- og ressursfordeling 
 
 
 
 
5. plan for evaluering og rapportering av resultat:  
 
 
 
 
6. Overføringsverdi til andre fagmiljø:  
 
 
 
 
7. Eventuelle tilleggsopplysninger  
 
 
 

Søknadsfrister 2017:  4. mai (insentivmidler) og 10. juni (Uglepris)
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