
Kriterier for utdanningspriser ved MOF – UIB
Vedtatt på møte i fakultetstyret ved MOF 15.06.2011

Studiekvalitetsprisen MOF Undervisningsprisen MOF Pris for internasjonalisering i studiene 

ved MOF

Formål Stimulere og belønne gode tiltak innen 

studiekvalitet i fakultetets fagmiljøer. 

Overføringsverdi til andre 

fagmiljø/studieprogram skal 

vektlegges.

De beste kandidatene fremmes videre 

til Ugleprisen UiB i høstsemesteret.

Stimulere og belønne gode 

undervisere ved fakultetet

Stimulere og belønne tiltak som fremmer 

økt internasjonalisering i 

studieprogrammene. Overføringsverdi til 

andre fagmiljø/studieprogram skal 

vektlegges.

Prisbeløp Kr. 100 000 Kr. 50 000 Kr.100 000

Kriterier for bruk av prisbeløp Skal benyttes til videreutvikling av 
undervisningskvalitet og læringsmiljø

Skal benyttes til egenutvikling og 

utvikling av god undervisning i eget 

fagmiljø

Skal benyttes til videre utvikling av 

internasjonalt utvekslingsarbeid i 

fagmiljøet, inkl. besøk til utenlandske 

fagmiljø

Tidspunkt pristildeling Avslutning av vårsemester Avslutning av vårsemester Avslutning av vårsemester

Hvem kan nomineres Fagmiljø (institutt/seksjon/avdeling)

Samme kandidat kan ikke få prisen to 

år på rad.

Underviser (individuelt)

Samme kandidat kan ikke få prisen to 

år på rad.

Fagmiljø (inkl. kliniske enheter) eller 

underviser (individuelt)

Samme kandidat kan ikke få prisen to år 

på rad.



Hvem kan foreslå kandidater Programutvalg
Institutt
Fagmiljø/seksjon/avdeling
Studentkull
Studentutvalg

Programutvalg
Institutt
Fagmiljø/seksjon/avdeling
Studentkull
Studentutvalg

Programutvalg
Institutt
Fagmiljø/seksjon/avdeling
Studentkull
Studentutvalg

Krav til forslag som fremmes Forslag må begrunnes/resultater 

dokumenteres (knyttet til 

evalueringer, innovasjon, 

læringsutbytte, overføringsverdi, 

profilering)

Forslag må begrunnes/resultater 

dokumenteres (personlige og 

pedagogiske egenskaper, 

studentevalueringer, verdi for 

emne/program)

Forslag må begrunnes/resultater 

dokumenteres (knyttet til evalueringer, 

innovasjon, læringsutbytte, 

overføringsverdi, profilering)

Hvem innstiller Visedekan for utdanning Visedekan for utdanning Visedekan for utdanning

Hvem vedtar Utvidet studieledelse (delegert 

myndighet fra fakultetsstyret) –

simpelt flertall, visedekan har 

dobbeltstemme ved stemmelikhet 

Utvidet studieledelse (delegert 

myndighet fra fakultetsstyret) –

simpelt flertall, visedekan har 

dobbeltstemme ved stemmelikhet

Utvidet studieledelse (delegert myndighet 

fra fakultetsstyret) – simpelt flertall, 

visedekan har dobbeltstemme ved 

stemmelikhet

Prisutdeling Dekan – i siste fakultetsstyremøte før 

sommeren

Dekan – i siste fakultetsstyremøte før 

sommeren

Dekan – i siste fakultetsstyremøte før 

sommeren


