
Kriterier for bruk av Norgesuniversitetets prosjektmidler 
2016

I henhold til overordnede føringer godkjent av Kunnskapsdepartementet 26.03.15, 
lyser Norgesuniversitetet ut prosjektmidler for 2016 innen to innsatsområder: 

 Aktiv læring

 Digitale læringsformer for arbeidslivet

Innsatsområdene er opprettet for å utvikle og spre kunnskap og praksis på tematisk 
avgrensede områder. Følgende dokument utdyper kravene som stilles til søknader 
innen disse to innsatsområdene. Dokumentet inneholder generelle overordnede 
retningslinjer for utarbeidelse av søknader, og spesifikke faglige kriterier. 

Innsatsområdene skal omfatte prosjektvirksomhet som skal bidra til å utvikle praksis
ved lærestedene og utforske og dokumentere erfaringer innen innsatsområdets 
tema, i dialog med en ekspertgruppe. Ekspertgruppene har også rolle som 
styringsgruppe for prosjektene, og er redaksjon for deres kunnskapsleveranser.

1. Overordnede retningslinjer for prosjektene

For alle søknader gjelder følgende:

 Lærestedets toppledelse er avsender av søknader om prosjektmidler. 
Søknader skal omfatte en beskrivelse av hvordan prosjektet inngår i 
lærestedets strategiske arbeid med utdanningskvalitet, herunder 
digitalisering av utdanningene og samarbeid med arbeidslivet. Søknadene 
skal rangeres i henhold til dette. Søknadene skal også inneholde en 
beskrivelse av hvordan prosjektets resultater skal videreføres etter 
prosjektperioden. 

 Prosjektenes hensikt er å utvikle kvalitet i utdanningen. NOKUT definerer 
utdanningskvalitet som ”kvaliteten på lærestedenes undervisning og øvrig 
tilrettelegging for læring, og studentenes læringsutbytte [...] i form av 
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse” (Skodvin 2013). 
Tilretteleggingen for læring skal her bidra til studentenes læringsutbytte. 
Andre (Nordkvelle m.fl. 2013, Fossland m.fl. 2013) henviser til ”kvalitets-
kjeden” fra myndigheter (rammebetingelser) til lærested (strategi, 
utdanningsledelse) til operativ undervisning (faglig og pedagogisk 
tilrettelegging), hvor nivåene samvirker for å skape kvalitet. Søknader skal 
oppgi hvordan prosjektet skal bidra til utdanningskvalitet.

 Tilrettelegging for læring er institusjonelt teamarbeid. Søknader skal derfor 
beskrive det organisatoriske landskapet som utviklingsarbeidet skal foregå 
innenfor og begrunne hvilke roller universitets- eller høyskolepedagogiske 
enheter, utdanningsledelse, IKT-pedagoger, enheter for medieproduksjon, 
studieadministrasjon, IKT og andre sentrale ressursmiljøer vil ha i arbeidet. 

 Søknaden må videre beskrive behovet for det utviklingsarbeidet som skal 
gjennomføres. Hvem er de viktigste målgruppene for studieprogram eller 
emner? Det må også gjøres rede for om det finnes lignende tilbud i sektoren.

 Prosjektene skal adressere nye måter å arbeide, undervise og lære 
på. Utvikling av ny praksis møter ofte utfordringer. Noen av disse kan ha med 
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tradisjon og kultur i prosjektets omgivelser å gjøre, inkludert kulturforskjeller 
mellom utdanningsinstitusjoner og aktører i arbeidslivet, mens andre dreier 
seg om mer formelle forhold som regelverk, tidsregnskap, osv. Disse 
utfordringene utgjør risiko for prosjektenes måloppnåelse. Søknader skal 
omfatte en enkel risikoanalyse som identifiserer de viktigste utfordringene 
med tilhørende mottiltak.

 Utvikling ved lærestedene må ledsages av opplæring av de vitenskapelig 
ansatte og annet undervisningspersonell i hvordan digitale medier og 
metoder anvendes for å skape kvalitet i utdanningen. I Digital tilstand 2014 
(Ørnes m.fl. 2015) gir vitenskapelig ansatte klart uttrykk for ønske om 
kompetanseutvikling. Mangel på dette omtales som en hemmer i Horizon 
Report Higher Education Edition 2015 (NMC & Educause 2015). Søknader skal 
beskrive hvordan kompetanseutvikling innen prosjektets tema inngår i 
prosjektet, eller sikres på annen måte gjennom institusjonens 
kompetanseutviklingsprogram.

 eCampus er et nasjonalt samarbeidstiltak for UH-sektoren, som tilbyr 
lærestedene tilgang til driftede løsninger for kommunikasjon, samarbeid, 
opptak, vurdering og andre utdanningsanvendelser. Bruk av fellesløsninger fra
eCampus er god ressursbruk for egen institusjon og for sektoren. Søknader 
skal begrunne i hvilken grad eCampus-løsninger blir brukt.

 Utvikling av praksis og kunnskap om IKT som ledd i utvikling av 
utdanningskvalitet er et spleiselag i sektoren. Læresteder som søker 
prosjektmidler skal derfor dokumentere en egenandel på minimum 30% av 
prosjektets samlede budsjett. Egenandelen gjelder som hovedregel 
arbeidstimer, og omfatter ikke indirekte kostnader eller innkjøp av utstyr.

 Søknader skal vise om og hvordan man vil gjenbruke allerede utviklede 
eksisterende ressurser.

 Resultater og produkter fra prosjektene skal fritt kunne deles, gjenbrukes og 
videreutvikles, og derfor være tilgjengelige med egnede lisenser (Creative 
Commons, GNU GPL m.fl.). Søknader skal vise hva som skal deles og hvordan.

 For å fremme læring og kunnskapsspredning er det ønskelig med 
prosjektsamarbeid mellom fagmiljøer ved ulike læresteder. Sentralt er 
samarbeid som understøtter SAKS-prosessen og strukturreformen (KD 2015). 
Søknader med eksternt samarbeid skal beskrive og begrunne hva slags 
samarbeid som er planlagt, og vedlegge avtaler signert av lærestedenes 
ledelse.

 For søknader rettet mot digitale læringsformer i arbeidslivet kreves det 
prosjektsamarbeid som understøtter prosesser der både arbeidslivets- og UH-
institusjonenes aktører bidrar i utviklingsarbeidet. Søknader med samarbeid 
med aktører i arbeidslivet skal beskrive og begrunne samarbeidet som er 
planlagt, og vedlegge underskrevede samarbeidsavtaler fra ledelse ved 
institusjonene og aktørene i arbeidslivet.

Prosjekter utlyst for 2016 vil normalt løpe fra 1. januar 2016 til 31. desember 2017.

2



2. Prosjekter innen aktiv læring

Bakgrunn

Handlingsrommet ved tilrettelegging for læring utvides av digital teknologi. 
Pedagogikk, organisasjon, faglig innhold og andre faktorer samspiller med, og 
endres av, teknologien. Dermed skapes nye didaktiske elementer, nye muligheter og
nye betingelser for å hjelpe studentene til å lykkes. Aktiv læring skal i vår kontekst 
sees mot denne bakgrunnen.

I sin gjennomgang av forskningen på området definerer Prince (2004) aktiv læring 
som

”any instructional method that engages students in the learning 
process. In short, active learning requires students to do meaningful 
learning activities and think about what they are doing […] The core 
elements of active learning are student activity and engagement in the
learning process. Active learning is often contrasted to the traditional 
lecture where students passively receive information from the 
instructor” (s. 1).

Innsatsområdet for aktiv læring har som formål å frembringe, sammenfatte og 
formidle systematisk kunnskap om hvordan digitale metoder og verktøy bidrar til 
aktiv læring, og hvilke forhold (teknologi, organisering, ledelse, pedagogikk, kultur, 
m.fl.) som må adresseres på ulike nivå (emne, program, lærested) ved 
tilrettelegging for aktiv læring med teknologi. Prosjektene skal bidra til å etablere 
denne kunnskapen, ved å utvikle ny undervisningspraksis og dokumentere 
erfaringene fra dette arbeidet.

Prince peker ovenfor på at tilrettelegging for aktiv læring ikke kun skal involvere 
studentene i meningsfulle læringsaktiviteter, men også at de må utformes slik at 
studentene blir engasjert i refleksjon over selve læringsprosessen, dens gjenstand 
og dens metoder. 

Videre fremheves aktiv læring her som kontrast til forelesningens informasjonsover-
føringsmodell. Forelesningen har tradisjonelt en dominerende rolle i norsk høyere 
utdanning. Ifølge Digital tilstand 2014 (Ørnes m.fl. 2015) oppgir 89% av fagansatte 
at nytt fagstoff introduseres gjennom forelesninger. Dette til tross for at studier viser
at det studentene internaliserer og husker er svært begrenset selv kort tid etter en 
forelesning, som også med forbehold om at forelesningen retorisk kan utformes 
svært ulikt, bygger på en tradisjon med “lesing for”. 

Retningslinjer for prosjekter innen aktiv læring

Eksempler på aktive læringsformer, som skal utforskes i innsatsområdet, er 
samarbeidslæring, studentaktiv forskning og omvendt klasserom. Her skal 
prosjektene spesifikt utforske tilrettelegging preget av en eller flere av disse tre 
overordnede typene aktive læringsformer som bærende element i  emner eller 
programmer: 

 Samarbeidslæring (kap. 2.1)

 Forskning som læringsmetode (kap. 2.2)

 Omvendt klasserom (kap. 2.3)
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Emner eller studieprogrammer skal være studiepoenggivende. Dersom det søkes om
midler til utvikling av kurs uten studiepoeng innen aktiv læring, må dette begrunnes 
spesielt.

Hensikten er å styrke studentens refleksjon, innsikt og kompetanse gjennom faglig 
utforskning sammen med studentfagfeller og under oppfølging av fagansatte, øke 
motivasjon og engasjement samt redusere frafall.

Prosjektene skal belyse rollen til digital teknologi i tilretteleggingen, og de 
organisatoriske og kulturelle aspektene som er involvert i den aktuelle innovasjonen.

Tilrettelegging for aktiv læring kan inngå i utviklingen av nye emner eller 
studieprogrammer i campus-, blandede eller distribuerte utdanningsmodeller, eller 
innføres som ledd i omlegging av eksisterende. 

Leveransene fra prosjekter på området skal omfatte:

 Et nyutviklet eller redesignet emne eller studieprogram i henhold til 
prosjektets mål

 Et midtveis refleksjonsnotat på ca. 5 sider som gjør rede for foreløpige 
erfaringer og evaluerer arbeidet med innovasjonen utfra prosjektmål og 
retningslinjer, evt. presentert på en samling med andre prosjekter for aktiv 
læring

 En artikkel på ca. 10 sider ved prosjektavslutning som videreutvikler analyser 
og drøftinger fra refleksjonsnotatet, og som inngår i en utgivelse om aktiv 
læring i Norgesuniversitetets skriftserie (med ISBN)

2.1 Samarbeidslæring 

Samarbeidslæring er en fellesbetegnelse for en rekke former for aktiv læring, hvor 
fellestrekket er problemløsning i team som dominerende arbeidsform, i motsetning 
til arbeid på egen hånd. Deltakerne er avhengige av hverandre og hverandres 
kompetanse for felles resultater. Ideen er at samarbeidslæring i dialog med fagfeller 
utvikler evner til faglig argumentasjon og kritisk tenking, ferdigheter knyttet til 
problemløsning, motivasjon og beherskelse av gruppeprosesser. Dette er 
egenskaper som er spesielt relevante for mestring i arbeidslivet, noe som både 
sektoren selv (UiB 2012, s. 107) og NHO (NIFU 2014) peker på, og som når de 
kombineres med digital kompetanse inngår i de såkalte ”21 Century Skills” (Glossary
of Education Reform 2014).

Noen eksempler på ulike former for samarbeidslæring er strukturerte diskusjoner, 
prosjektarbeid, problembasert læring, arbeid med case og med utvikling av 
intellektuelle produkter. Underviseren som tilrettelegger for samarbeidslæring kan 
ha ulike roller i gjennomføringen, som lærer, coach, koordinator, ressurs, deltaker 
eller ingen rolle. Studentene kan også ha ulike roller, inkludert som arbeidsledere 
eller som lærere for hverandre. 

I vår kontekst ønsker vi å utforske digitalt støttet samarbeidslæring, hvor også 
samarbeidslæring kan inngå i omvendt klasserom , hvor studentaktiv forskning kan 
være én mulig form for samarbeidslæring, og hvor tilrettelegging for 
samarbeidslæring kan skape felleskap og god læring både på campus, i blandede 
utdanningsmodeller, og i helt nettbaserte studier.

Prosjekter rettet mot samarbeidslæring skal utforske hvordan teknologi kan utnyttes
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til å skape gode former for samarbeidslæring. Spesiell vekt legges på 
samarbeidslæring for å aktivisere og engasjere studentene til læring og refleksjon, 
for bedre oppfølging og for å redusere frafall.

2.2 Forskning som læringsmetode

Kvalitet i høyere utdanning handler blant annet om å knytte forskning og utdanning 
tettere sammen.

Forskningen baserer seg i økende grad på IT-baserte metoder og analyseverktøy, 
datagrunnlag og publiseringskanaler. I slike tilfeller er det kort vei til å trekke 
forskning og teknologiintensiv undervisning tettere sammen, og dermed gi 
studentene en autentisk erfaring med forskningens arbeidsmåter. 

Både departement og læresteder peker på at studentforskning som didaktisk 
element, undervisningsmetode og læringsform er en ønsket pedagogisk tilnærming. 
Meld. St. 18 (2012–2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter (KD 2013) beskriver
betydningen av 

“såkalt studentaktiv forskning. Læring gjennom forsknings- og 
utviklingsaktivitet styrker studentenes innsikt i faget, motiverer til videre
faglig utvikling etter endt utdanning og styrker evnen til kritisk tenking” 
(s. 65).

Likeså understreker Universitets- og høyskolerådet i sin rapport Utdanning + FoU = 
Sant om forskningsbasert utdanning viktigheten av “undervisning der studenten 
inngår i ’undersøkende’ læreprosesser” (UHR 2010, s. 23).

Prosjekter rettet mot forskning som læringsmetode skal utforske hvordan teknologi 
kan utnyttes til å skape koblinger mellom forskning og utdanning i form av 
studentforskning som undervisningsmetode og læringsform. Spesiell vekt legges på 
studentforskning for å aktivisere og engasjere studentene til læring og refleksjon, for
bedre oppfølging og for å redusere frafall.

2.3 Omvendt klasserom

Abeysekera og Dawson (2014) definerer omvendt klasserom (”flipped classroom”) 
slik:

”[…] a set of pedagogical approaches that:
(1) move most information-transmission teaching out of class
(2) use class time for learning activities that are active and social and
(3) require students to complete pre- and / or post-class activities to 

fully benefit from in-class work.” (s. 3)

Omvendt klasserom som pedagogisk tilrettelegging for aktiv læring flytter altså 
studentenes møte med nytt fagstoff fra campusforelesninger til andre arenaer, og i 
vårt tilfelle vil dette omfatte skyen og digitale innholds- og samarbeidsløsninger (for 
eksempel SPOC og MOOC). Dette frigjør forelesningstid og gir plass til lærerstøttede 
studentaktiviteter som prosjekter, casestudier, problemløsning, diskusjoner og 
studentaktiv forskning som fremmer dypere innsikt og ferdigheter, refleksjon over 
fagstoffets relevans, implikasjoner og anvendelser. Omvendt klasserom snur altså 
(derav ”flip”) på hvem som gjør hva, hvor. For lærerens del byttes innsats og 
tidsbruk fra gjennomgang av pensum til oppfølging, utfordring og involvering av 
studentene gjennom aktivisering. Både studentenes arbeid med pensum og 
aktivitetene i undervisningstida kan gis ulik utforming, innhold og teknologistøtte, og
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trenger konkretisering og utprøving. 

Prosjekter rettet mot omvendt klasserom skal utforske hvordan teknologi kan utnyt-
tes til å skape omvendt klasserom-modeller som tilrettelegger for studentenes 
arbeid med fagstoff utenfor undervisningstiden, og for gode studentaktiviteter i 
undervisningstiden, eventuelt med ulike typer samarbeidslæring. Spesiell vekt 
legges på omvendt klasserom for å aktivisere og engasjere studentene til læring og 
refleksjon, for bedre oppfølging og for å redusere frafall.

3. Prosjekter innen digitale læringsformer for arbeidslivet

Bakgrunn

Innsatsområdet for arbeidslivet og digitale læringsformer har som formål å 
frembringe, sammenfatte og formidle systematisk kunnskap om hvordan digitale 
metoder og verktøy kan utnyttes for kompetanseutvikling for arbeidslivet i 
samarbeid med akademia. Videre skal det kartlegges hvilke forhold (teknologi, 
organisering, ledelse, pedagogikk, kultur, m.fl.) som må adresseres ved UH 
institusjonene, og hos aktuelle arbeidslivsaktører, ved tilrettelegging av digitale 
læringsformer for arbeidslivet. Prosjektene skal bidra til å etablere denne 
kunnskapen, ved å utvikle nye eller videreutvikle eksisterende studietilbud, og 
dokumentere erfaringene fra dette arbeidet. Studietilbudene kan, men trenger ikke 
være studiepoenggivende.

Utdanning er sentralt for å sikre et kunnskapsbasert arbeidsliv. Utdannings- og 
forskningssektoren må svare på de behovene arbeids- og samfunnslivet har for 
kunnskap og kompetanse, samtidig som aktørene i arbeidslivet må være tydelige på
sine behov.  Kravet om relevans i utdanningene dreier seg ikke kun om utviklingen 
av skreddersydde kurs for kompetanseheving, men også om utviklingen av 
grunnutdanninger som er relevante for virksomheten i offentlig og privat sektor. Det 
er derfor viktig også med et samarbeid der sentrale erfaringer og kunnskap fra 
praksisfeltet bringes inn som grunnlag for studietilbud og kurs side om side med den
forskningsbaserte kunnskapen UH-institusjonene formidler.

En viktig del av samfunnsrollen til universiteter og høyskoler består i å legge til rette
for livslang læring, uavhengig av alder, bosted og livssituasjon. Det er samtidig en 
økende oppmerksomhet på kvalitet og samfunnsrelevans i alle ledd i høyere 
utdanning. I produktivitetskommisjonens rapport (FD 2015) blir det pekt på noen 
særlig kritiske områder som er sentrale for denne prosjektutlysningen. Dette 
omfatter utfordringer knyttet til arbeidslivets behov for omstilling til nye produktom-
råder, nye produksjonsmetoder, nye markeder mm. Omstillingsprosesser i 
arbeidslivet krever tilførsel av ny kompetanse under endrede rammebetingelser, 
kompetanse som gir støtte for utvikling av bærekraftige ideer og konkrete tiltak for å
styrke verdiskapingen i norsk arbeidsliv. Arbeidslivet krever også løpende 
oppdatering av kompetanse innen de fleste områder, der den viktigste 
læringsomgivelsen kan være på arbeidsplassen eller hjemme. Digital teknologi er 
vel egnet til å tilrettelegge for den fleksibilitet som fordres i de læringsformer som 
inngår i slike læringsprosesser. Det er med bakgrunn i disse behovene i nærings- og 
læringsliv at prosjekter innen digitale læringsformer i arbeidslivet må formuleres. 

Retningslinjer for prosjekter innen digitale læringsformer for arbeidslivet

Hovedutfordringene for prosjekter innen innsatsområdet digitale læringsformer for 
arbeidslivet blir bruk av digital teknologi og utvikling av digitale læringsformer for å 
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bygge kompetanse i arbeidslivet, og for å styrke betydningen av livslang læring og 
relevans i utdanningene. Denne utfordringen skal adresseres i prosjektene på 
følgende måter: 

 Prosjekter på området skal i et samarbeid mellom UH-institusjonene og 
aktører i arbeidslivet, sørge for kompetanseutvikling for virksomheter ved å 
klargjøre kompetansebehov og ta i bruk/utvikle digitale læringsressurser og 
læringsmetoder som imøtekommer kompetansebehovene og behovet for 
relevans i utdanningstilbud.

 For å klargjøre og møte kompetansebehovene må det vurderes ulike former 
for organisering alternativt til tradisjonell campus-undervisning.

 Det er sentralt at prosjektene bringer sammen den arbeidsplassrelaterte 
erfaringsbaserte kunnskapen som arbeidslivets aktører bidrar med og den 
forskningsbaserte kunnskapen fra akademia, der dette kan styrke relevansen i
emner og kurs ytterligere. 

 Som vist i NOU 2014:5, MOOC til Norge representerer MOOC én av flere måter
å modularisere et kunnskapsfelt på, fleksibilisere gjennomføringen i tid og 
rom, og organisere læringsprosesser og -aktiviteter. Dette gjør MOOC egnet i 
en livslang læring- og arbeidslivskontekst. MOOC vil derfor være svært aktuelt
for prosjekter som søker støtte, men ingen forutsetning.

 Prosjektene kan videre prøve ut andre digitale læringsformer med bruk av 
ulike typer teknologi som støtter fleksibilitet og studentaktivitet innen 
arbeidslivsrelaterte temaer.

 Også for prosjekter på området digitale læringsformer for arbeidslivet er 
samarbeidslæring (jf. kap. 2) sentralt, og relevant for prosjekter som søker 
støtte. Det er et hovedtrekk ved læring på arbeidsplassen at den har som 
formål å dyktiggjøre medarbeidere på kunnskapsanvendelser i team i en 
verdiskapende kontekst, noe som stiller betydelige krav til samarbeid. 

Prosjekter rettet mot digitale læringsformer for arbeidslivet skal utforske hvordan 
teknologi kan utnyttes til å skape god kompetanseutvikling hos utvalgte aktører i 
arbeidslivet. Det legges vekt på de institusjonelle forhold som må være til stede ved 
lærestedene for at det nevnte samarbeidet skal finne sted på en måte som er 
gjensidig givende, og på organiseringen av samarbeidet mellom UH-institusjonen og
samarbeidende aktør i arbeidslivet.

Leveransene fra prosjekter på området skal omfatte:

 Et nyutviklet eller redesignet studietilbud i henhold til prosjektets mål. 

 Et midtveis refleksjonsnotat på ca. 5 sider som gjør rede for foreløpige 
erfaringer og evaluerer arbeidet med innovasjonen utfra prosjektmål og 
retningslinjer, evt. presentert på en samling med andre prosjekter rettet mot 
digitale læringsformer for arbeidslivet.

 En artikkel på ca. 10 sider ved prosjektavslutning som videreutvikler analyser 
og drøftinger fra refleksjonsnotatet, og som inngår i en utgivelse om digitale 
læringsformer for arbeidslivet i Norgesuniversitetets skriftserie (med ISBN).
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4. Sjekkliste for søknader

I prosessen med å skrive søknad kan det være nyttig med en sjekkliste for de 
viktigste krav vi stiller til søknadene. Kravene er utledet av de kriteriene vi har 
beskrevet i kap. 1-3. Kan bør kunne svare bekreftende på følgende spørsmål når 
dere er ferdige med søknaden:

 For alle prosjekter (jf. kap. 1):

 Beskriver søknaden hvordan prosjektet er forankret i lærestedets 
strategiske arbeid med utdanningskvalitet, herunder digitalisering av 
utdanningene og evt. digitalisering og utvikling av studietilbud i samarbeid
med arbeidsliv? 

 Er prosjektsøknader som kommer fra samme institusjon rangert av 
toppledelsen?

 Beskriver søknaden hvordan prosjektets resultater skal videreføres etter 
prosjektperiodens slutt?

 Beskriver og sannsynliggjør søknaden prosjektet som et bidrag til 
utdanningskvalitet, der valgt pedagogisk metode og læringsmål for 
studentene bygger opp om valg av digitale læringsformer og 
studieorganisering?

 Beskriver prosjektet behovet for emnet, kurset eller programmet, hvem 
som er målgruppene og om det finnes andre og lignende tilbud ved UH-
institusjoner i Norge.

 Beskriver søknaden det organisatoriske landskapet prosjektet skal foregå i,
med vekt på støtteenheter og beslutningsstrukturer, og begrunner den 
prosjektets samspill med disse?

 Inneholder søknaden en enkel risikoanalyse av formelle og kulturelle risiki, 
med mottiltak?

 Er det planlagt kompetanseutvikling av undervisere innen prosjektets 
tema, i regi av prosjektet eller ved å benytte eksisterende opplæringstiltak
ved institusjonen?

 Begrunner søknaden valg eller evt. bort valg av bruk av 
eCampusteknologier?

 Beskriver søknaden evt. samarbeid i prosjektet, mellom 
utdanningsinstitusjoner, eller mellom utdanningsinstitusjoner og aktører i 
arbeidslivet? Er roller og oppgaver i samarbeidet avklart og beskrevet i 
søknaden?

 Er det lagt ved evt. signerte samarbeidsavtaler?

 Utnytter prosjektet allerede eksisterende ressurser og kompetanse i 
sektoren, av teknologisk og/eller faglig art?

 Bidrar prosjektet ifølge søknaden til delingskultur i sektoren, og har 
søknaden en plan for deling av resultater, med egnede lisenser?

 Har prosjektet er realistisk framdriftsplan med milepæler og bemanning 
som kan bringe prosjektet i mål?
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 Er økonomien i prosjektet godt beskrevet, med egenandel i arbeidstimer 
på minimum 30% av samlet budsjett?

 For prosjekter rettet mot aktiv læring (jf. kap. 2):

 Gir søknaden en god beskrivelse av prosjektets bakgrunn, innhold og 
resultatmål i form av emner eller studieprogrammer?

 Gir søknaden en god beskrivelse av prosjektets resultatmål i samsvar med 
retningslinjene for prosjekter rettet mot samarbeidslæring, forskning som 
læringsmetode eller omvendt klasserom?

 For prosjekter rettet mot digitale læringsformer for arbeidslivet (jf. kap. 3):

 Gir søknaden en god beskrivelse av prosjektets bakgrunn, innhold og 
resultatmål i form av kompetansegivende studietilbud?

 Gir søknaden en god beskrivelse av prosjektets resultatmål i samsvar med 
retningslinjene for prosjekter rettet mot utvikling av digitale læringsformer 
for arbeidslivet, der det rettes spesielt oppmerksomhet mot samarbeidet 
om kartlegging av kompetansebehov og utvikling av kompetansegivende 
studietilbud i nær kopling mellom utdanningsinstitusjon og 
arbeidslivsaktør? 

5. Søknadsveiledning

Norgesuniversitetet arrangerer sin høstkonferanse 15. og 16. september i Tromsø.
Det vil på denne konferansen bli satt av god tid til søknadsveiledning til potensielle 
søkere til prosjektmidlene. Konferansen vil også inneholde presentasjoner fra 
prosjekter som Norgesuniversitetet finansiere, med vekt på å vise eksempler som 
kan være veiledende også for søkerne.

Det vil bli gjennomført individuelle veiledninger for søkere på oppfordring. Dette kan 
gjøres på nett, på telefon eller ansikt til ansikt. Ta kontakt med ansatte ved 
Norgesuniversitetet for avtale. Det vil også bli arrangert andre former for veiledning 
i perioden før Høstkonferansen. Disse annonseres i vårt nyhetsbrev, på våre 
nettsider og i sosiale medier.

Den individuelle veiledningen vil opphøre etter at Høstkonferansen er arrangert. Det 
vil da være en mnd. igjen til søknadsfrist, og søkerne overlates til egen 
søknadsskriving. Individuell veiledning gis muntlig, ikke skriftlig. Dette er viktig for å 
sikre en profesjonell og uhildet behandling av søknadene i organisasjonen etter 
søknadsfristen utløp.

Norgesuniversitetet har 12,5 mill. kroner til fordeling til prosjekter hvert år. Midlene 
fordeles imidlertid på prosjektene inntil maksimalt 2 år. Vi ønsker søknader både til 
store og mindre prosjekt. 

Norgesuniversitetet

30. april 2015
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