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Utlysning av PEK-midler 2015
Vi viser til UU-sak 21/14 i utdanningsutvalgsmøtet den 16.05.14, vedrørende årets tildeling
av midler fra Program for evaluering og kvalitetsutvikling (PEK-midler). Programmet vil for
2015 ha ca. 1,3 millioner kroner til fordeling.
Programmet er todelt, og består av en prosjektdel (minst 70 %) og en belønningsdel,
Ugleprisen for god studiekvalitet (inntil 30 %). I tråd med fakultetets retningslinjer vil årets
vinner av studiekvalitetsprisen (Profesjonalitetskomiteen) bli nominert som MOF sin kandidat
til Ugleprisen.
Det kan tildeles PEK-midler ut over ett budsjettår. Utdanningsutvalget har tidligere
understreket at flerårige prosjekt ikke automatisk blir gitt tilsagn om videre støtte, men det må
søkes på nytt hvert år, og at all tildeling skjer etter en samlet vurdering. Rapporteringen fra
prosjektene vil være en del av den samlede vurderingen. Det gis uansett ikke støtte til
prosjekter utover tre år.
For å gjøre programmet mer fleksibelt og sikre større medvirkning fra studentene, vedtok
Utdanningsutvalget i møtet 9. juni 2009 at utvalget fritt skal bestemme hvilke områder som vil
bli prioritert i den kommende tildelingen. Prosjektene skal generelt fremme studiekvaliteten
og kvaliteten på de studentrettede tjenestene ved universitetet, og ha overføringsverdi til
andre fagmiljø.
Følgende områder vil bli prioriterte i tildelingen for 2015 (i ikke-prioritert rekkefølge):


Rekruttering
Tiltak for å styrke forholdstallet mellom søkertall og opptakstall er ett av de prioriterte
områdene for 2015. Evaluering av utdanningsvirksomheten og rekruttering av gode
studenter til studiene våre er viktige sider ved kvalitetsutvikling av utdanningene. Tiltak
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som kan bidra til å styrke rekruttering til utdanningene og blir derfor videreført som
prioritert område.


Studiegjennomføring og frafall
Det blir også for 2015 særlig lagt vekt på prosjekt og tiltak som styrker studiemiljøet
gjennom en styrking av den faglig-sosiale integreringen, med særlig fokus på lavere grad.



Samarbeid med videregående skoler
Utdanningsmeldingen peker på samarbeid med videregående skoler som et viktig
satsingsområde fremover, og flere fakulteter har arbeid på gang for å styrke ulike former
for samarbeid. Tiltak som kan bidra til styrking av samarbeidet med videregående skoler
blir derfor et prioritert område.



Internasjonalisering
Andelen av studenter på bachelor- og masternivå som er utenlands varierer med ulike
fag. Det er viktig at studieløpene ved UiB er godt tilpasset for å kunne tilrettelegge for
avtaler med ulike typer av universiteter. Innsats for å bedre vilkårene for studenter som
reiser ut er også en viktig del av internasjonaliseringsarbeidet.



Digitale støttesystemer for undervisnings- og læringsformål
Det vises til arbeidet innen DigUiB, og tiltak som bidrar til videreutvikling av
undervisnings- og vurderingsformer i samarbeid mellom fagmiljøene og de ulike
fagavdelingene, vil fortsatt prioriteres. Viktig i denne sammenhengen er også styrking av
den pedagogiske dimensjonen i digitaliseringsarbeidet.



Kvalitetssikringssystemet og kvalifikasjonsrammeverket
UiBs system for kvalitetssikring av utdanningene ble godkjent i NOKUTs styre i februar
2014. Selv om systemet ble godkjent, gir evalueringskomiteen likevel en rekke
anbefalinger som vil kunne bidra til styrking av kvaliteten i utdanningene. Tiltak for å følge
opp NOKUTs anbefalinger er derfor et satsingsområde for 2015. Videre er tiltak som har
som mål å styrke forholdet mellom læringsutbytte, samfunnsrelevans og undervisnings –
og vurderingsformer et satsingsområde. Det samme gjelder videreutvikling av
studentevalueringer av læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå.



Etter- og videreutdanning
I utdanningsmeldingen er et av de prioriterte tiltakene at EVU- virksomheten skal styrkes.
Et av tiltakene er at den skal forankres sterkere til fakultetene. Tiltak for å styrke EVUtilbud ved fakultetene er derfor et av de prioriterte områdene for 2015.



Didaktikk og pedagogikk
Prosjekter som har som målsetting å prøve ut nye undervisningsformer prioriteres også.
Herunder tiltak som har til hensikt å styrke lektorutdanningen.



Andre prosjekt med klar overføringsverdi
Andre prosjekt/ eller nye ideer som ikke er omtalt i denne oversikten, men som har som
målsetting å styrke studiekvaliteten, vil også kunne prioriteres. En forutsetning for dette er
at prosjektene har klar overføringsverdi.
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Søknader om PEK-midler fra institutter, programutvalg og fagmiljø sendes fakultetet gjennom
Ephorte. Fakultetet vil så samlet sende søknadene videre til UiB. Fristen for å sende søknad
til fakultetet er 10. september 2014.
Midlene blir fordelt i november, etter behandling i Utdanningsutvalget.
Opplysninger om programmet, med mal for søknad og rapport, er å finne på
http://tinyurl.com/cpn4p5g
Prosjektleder skal rapportere om bruken av midlene. Fristen for innsending av rapport for
prosjekt som fikk tildelt midler for 2014 er 30. januar 2015. Rapportene skal leveres gjennom
kvalitetsbasen, https://kvalitetsbasen.app.uib.no/
Vennlig hilsen

Ørjan Leren
seksjonssjef

Eirik Dalheim
seniorkonsulent

