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Bakteppe:
Tradisjonelt er vi gode på (og opptatt av) å gi studentene disiplinfaglig 
spisskompetanse og analytiske ferdigheter, men trenger også å ta inn 
over oss:

• At de fleste kandidatene våre ikke blir værende i forskning/høyere 
utdanning

• At arbeidslivets behov endres i stadig raskere takt, og evne til 
omstilling og nytenkning blir stadig viktigere

• At IT i større og større grad former arbeidsmetoder og 
kompetansesebehov som «en integrert del av virksomhetens 
DNA»

• At generiske kompetanser knyttet til samhandling, kommunikasjon, 
praksis og innovasjon blir stadig viktigere for å unngå at 
utdanningen går ut på dato



http://www.bott-samarbeidet.no/konferanse/program.html

Foredrag av Silvija Seres på BOTT-konferansen: «Digitale trender, ledelse og kompetanse»



Kilde: Ideas2evidence; Arbeidsgiverundersøkelsen 2011

Arbeidsgivernes rangering av ulike kvalifikasjoners betydning 
for ansettelse:



UiB-Studentenes egenvurdering av ferdigheter tilegnet i studiet
2 år etter endt utdanning:

Kilde: Ideas2evidence – kandidatundersøkelsen 2016
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Arbeidsgruppe for generiske ferdigheter
i bachelorutdanningen
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Arbeidsgruppe for generiske ferdigheter
i bachelorutdanningen- Mandat:



(fra Eimund Nygaard, Lyse/UiS, UH-nett vest 9. mars 2017)

Hvordan praktisk implementere retningsendringer i studieprogrammene?
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Mange generiske ferdigheter kan forbedres ved å endre form på 
undervisningen uten å renonsere på disiplinfaglig kunnskap



Aktivitetsbasert læringsrom
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http://intra.ogarkitekter.no/marzipano/UiB/

http://intra.ogarkitekter.no/marzipano/UiB/


Har undervisningsmetodene endret seg?

Teaching methods BIO-courses

Presenter
Presentation Notes
Teaching methods (occurence) used in BIO courses in 2012 (68 courses) and 2016 (70 courses).Course descriptions.



Arbeidspraksis illustrerer relevans, og
fremmer motivasjon og læring

Presenter
Presentation Notes
Lektorstudentane våre har praksis…Fiskehelsebiologane og havbruksstudentane våre har praksis…Biologistudentane har ikkje og spør stadig «kva skal eg bli»? Prosjekt med fokus på relevant praksis for biologar – og overførbare ferdigheiter.Populært tilbod som vil bli vidare utvida.Ikkje sluttrapport – men blog i løpet av praksisperioden.  Moderne. Synleg. Motiverande.Som en del av bioCEED trekanten ønsker vi at våre studenter til å få ekte yrkeserfaring. Arbeidspraksis. Startet denne våren, veldig populært.��Lærer mye, og blir behandlet som profesjonelle. Motiverer!��Som en kursaktivitet, og for vurdering etc, blogge de om det. Erfaringer deles med fler enn læreren, og dette ER alignment: vi vurderer dem på DET DE SKAL LÆRE ...
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Ta i bruk klyngepartnere for å få til mer praksis i alle studieprogram?

Presenter
Presentation Notes
KUNNSKAPSKLYNGERÅ etablere kunnskapsklynger er en av flere arbeidsmetoder for å oppnå UiBs mål om å utvikle fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer. Klyngene baseres på tverrfaglig samarbeid for å løse komplekse tema.(Foto: Eivind Senneset)



Noen konkrete spørsmål vi diskuterer..
• Et programmeringsemne for alle i første studieår – som danner grunnlag for å ta i bruk

endrede arbeidsformer i senere emner etter mønster fra UiO

• hvor store ulikheter i et slikt introduksjonsemne mellom studieprogrammene?

• Bør vi endre grunnemner i matematikk – bl.a som følge av nytt R2-krav?

• Tilrettelagte moduler for ulike generiske ferdighete inn i eksisterende emner 
(heller enn egne «exfac»-emner)?

• Kan vi få gjort noe med innhold og plassering av ExPhil?

• Forholdet mellom numeriske metoder/programmering og matematisk analyse?

• Må noe eventuelt ut når nye ting skal inn?

• Praksis og innovasjon – klarer vi å tilby noe meningsfylt til hele studentmassen?

Rapport med anbefalinger skal leveres 1. juni





Entek-bygget som et senter for 
energiomstilling Generiske ferdigheter

Mål for dagen

Hva må til for å komme dit?
Hva har vi?
Hva må vi utvikle?

Hva må til for å komme dit?
Hva har vi?
Hva må vi utvikle?
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