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Vi står ovenfor store endringer i det norske utdanningslandskapet. Sammenslåinger 
mellom universiteter og høyskoler skal sikre en ny og bedre struktur, som igjen skal 
bidra til økt kvalitet i både forskning og utdanning. Som kjent er ting lettere i teorien enn 
i praksis.

Fusjoner er derfor ett av temaene på dagsordenen når NOKUT og Universitetet i 
Bergen inviterer til konferanse i Grieghallen 19. og 20. mai. 

Vi spør: Hvordan skal vi sikre at endringene i høyere utdanning faktisk bidrar til å heve 
kvaliteten? Og hva er nøkkelen til å utdanne gode kandidater som samfunnet trenger? 
Er norske universiteter og høyskoler godt nok rustet for denne oppgaven? 

Dette bør være en konferanse for alle med interesse for høyere utdanning. Konferans-
ens første dag vies til ny strukturmelding, der vi inviterer sentrale personer til å innlede, 
kommentere og diskutere. Dag to setter vi søkelyset på det studienære og hvordan 
undervisningen kan bli bedre. 

Velkommen til to spennende dager i Bergen!

Vennlig hilsen

NOKUT-konferansen i samarbeid med Universitetet i Bergen

Påmeldingsfrist: 27. april
Gå til: Praktisk informasjon og påmelding

Terje Mørland 
direktør i NOKUT

Dag Rune Olsen
rektor ved UiB

http://www.nokut.no/NOKUT-konferansen-2015/hu


Hvordan løfte utdanningskvaliteten gjennom strukturendringer?

Konferansier: Siri Lill Mannes

10.00–10.10 Velkommen
  Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen (UiB)
  Terje Mørland, direktør i NOKUT
10.10–10.40  Hvordan skal det nye landskapet i høyere utdanning skape   
  bedre kandidater? 
  kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
10.40–11.10  Hva vet vi om kvaliteten i norsk høyere utdanning i 2015?    
                       Terje Mørland, direktør i NOKUT
11.10–12.00  Hva vil vi med høyere utdanning? Hvordan utdanne de kandidatene  
  Norge trenger? Debatt (med spørsmål fra salen)
  - kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)
  - Trond Giske (A), leder av KUF-komiteen
  - Trine Skei Grande, leder av Venstre
  - Torgeir Knag Fylkesnes (SV), medlem i KUF-komiteen
12.00–13.15    Lunsj
13.15–14.15    Hvordan skape kvalitet gjennom fusjon? Hvorfor gikk det bra/galt?
  • Hva kjennetegner gode og mindre vellykkede fusjoner? 
    Göran Melin, Technopolis Group, Stockholm
  • Erfaringer fra en fusjon 
    foreløpig ubekreftet
14.15–15.15    Hvordan få optimalt ut av fusjonene? Hva er oppskriften? Hvilke   
  rammebetingelser trengs? 
  Samtale mellom sentrale personer i sektoren
15.15–15.45    Pause
15.45–16.30    Hvordan bidrar SFF, SFI og SFU til å gjøre utdanningen bedre? 
  Framleggelse av NOKUT-analyse og innlegg om erfaringer fra hvordan   
  sentrene brukes aktivt i utviklingen av utdanningene.
16.30–17.00    Skråblikk
19.30  Aperitiff
20.00  Middag

19. mai



Hvordan legge til rette for god læring?

Konferansier: Gard Sandaker-Nielsen, kommunikasjonsdirektør i NOKUT

09.00–09.10 Innledning: Med blikk for det studienære. Hvordan øke studie- 
  kvaliteten?
  Oddrun Samdal, professor og viserektor for utdanning ved UiB
  Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT
09.10–09.25 Hva forteller Studiebarometeret oss om hvordan studentene opp- 
  lever læringsmiljøet? 
  Ole-Jacob Skodvin, analysedirektør i NOKUT
09.25–10.20 Hvordan styrke den utdanningsfaglige kompetansen? 
  • Hvordan er situasjonen i Danmark, og hva bør gjøres?
    Danmarks akkrediteringsinstitutt
  • Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?
    Lunds Tekniska Högskola
    
    Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning ved NTNU og leder av UHRs   
    utdanningsutvalg, intervjuer de to foredragsholderne.

10.20–10.45 Pause
10.45–11.15 Undervisning som fungerer – hva vet vi? 
  Arild Raaheim, professor, Institutt for pedagogikk ved UiB    
11.15–11.25 Oppsummering og introduksjon av parallellsesjonene
   Oddrun Samdal, professor og viserektor for utdanning ved UiB
  Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT
11.25–12.35 Lunsj
12.35–14.30 Parallellsesjoner (se de neste sidene for program)
14.30  Vel hjem!

20. mai



1. Utdanningsledelse 
Hvordan kan god utdanningsledelse bidra til økt læring hos studentene?  

 • Hva skaper gode læringsprosesser og -resultater hos studentene? 
   Torben Jensen, senterleder ved Center for Undervisning og læring, Århus  
   universitet
 • Hvilke strategier har bioCEED for god utdanningsledelse, og hvordan  
   er denne konkretisert i tiltak? 
   Vigdis Vandvik, senterleder ved bioCEED, og Øyvind Fiksen, professor ved  
   Institutt for Biologi, UiB

2. Hvordan få studentene til å lykkes? 
Hvordan forberede studenter til arbeidet deres som studenter og sosialisere dem inn i 
en læringskultur? 

 • Støtte til gjennomføring: hva trenger og ønsker studentene? 
   Anders Kvernmo Langset, leder i NSO
 • Det viktige førstesemesteret – hvordan kan det følges opp gjennom  
   hele studieløpet? 
   Harald Åge Sætre, prosjektleder ved Det matematisk-naturvitenskapelige  
   fakultet, UiB
 • Kultursjokket og akademisk tilpasning – hvordan legge til rette for at  
   studentene skal mestre overgangen til høyere utdanning? 
   Mari Birkelund Bjørn, rådgiver ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Parallellsesjoner



3. Nye virkemidler for å heve utdanningskvaliteten gjennom NOKUT 

 • Hva vil vi med ny tilsynsmodell? 
    Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT
 • Hvordan skal vi evaluere utdanning og forskning i samme prosess?  
   Utfordring og muligheter. 
   representanter fra NOKUT og Norges Forskningsråd
 • Internasjonal benchmarking av norske mastergrader. Hva er opplegget  
   og hva ønsker vi å finne ut?
   NOKUT og representant fra deltagende fagmiljø
 • Nasjonale deleksamener. Hvordan kan de bidra til å utvikle utdannings- 
   kvaliteten?
   NOKUT
 • Refleksjon over utviklingen med flere og flere nasjonale virkemidler
   representant fra sektoren

4. SFU som verktøy for kvalitetsutvikling
Hvordan kan SFU bidra til bedre fagmiljøer lokalt og nasjonalt? 
Hvilken overføringsverdi har sentrenes arbeid til andre fagområder?

 • CEMPE (Centre of Excellence in Music Performance Education)
 • MatRIC (Centre for Research, Innovation and Coordination of
   Mathematics Teaching)
 • ProTed (Centre for Professional Learning in Teacher Education)
 • NTNUs satsing på NTNU Toppundervisning og forventninger til SFU-
   ordningen 
   Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning ved NTNU og 
   leder av UHRs utdanningsutvalg
 • Ringvirkninger av og involvering i sentrenes arbeid 
   representant fra universitet/høyskole



Drammensveien 288, 1327 Lysaker 
Sentralbord: 21 02 18 00  

postmottak@nokut.no
www.nokut.no

Følg oss på Twitter: @NOKUT_No  
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