Såkornmidler – evalueringskriterier og krav
Prosjekter i kategorien såkornmidler er tiltak av mindre omfang som skal forbedre
undervisning og veiledning, og utvikling av prosjekter som kan lede an til større satsninger.
Prosjektperiode: inntil 8 mnd fra prosjektstart

Overordnede føringer for prosjektene
1. Nye undervisnings- og læringsformer
Hvordan vil prosjektet bidra til «innovasjon og utviklingsarbeid i utdanningene og at nye
undervisnings- og læringsformer prøves ut og innføres»?
2. Prosjektene skal bidra til økt kvalitet i studieprogram
,,
Hvordan vil prosjektet videreutvikle kvalitet i emne(r) og studieprogram 1 for eksempel
gjennom å øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad?
3. Prosjektene skal aktivt involvere studentene i planlegging og gjennomføring
I hvilken grad vil prosjektet involvere studentene i planlegging og gjennomføring av
prosjektet? Hvordan vil involveringen foregå?

Kriterier for vurdering av søknadene
Overordnede føringer:
Hvordan svarer søknaden på hver av de overordnede føringene som er lagt til grunn?

Relevans:
a. Hvordan vil prosjektet bidra til «innovasjon og utviklingsarbeid i utdanningene og at nye
undervisnings- og læringsformer prøves ut og innføres»?
b. Hvordan vil prosjektet videreutvikle kvalitet i emne(r) og studieprogram?
c. Hvilke faglige og pedagogiske behov vil ligger til grunn for søknaden? Hvordan svarer
prosjektet på de faglige og pedagogiske behovene?
Bygger prosjektet på eksisterende utviklingsarbeid, erfaringer eller forskning?
Gjennomføring/realisme:
d. Er det laget en framdriftsplan med konkrete tiltak og milepæler?

Alle prosjekt må forholde seg til minst ett emne/program. Det kan søkes om midler til prosjekt som det er
mulig å prøve ut innenfor eksisterende emne-/programbeskrivelser og til prosjekt som vil planlegge og utvikle
nye emner/program.

1

Evaluering
e. Hvordan skal resultat fra prosjektet analyseres og prosjektet evalueres?
Samarbeid
På hvilken måte skal prosjektet samarbeide med relevante samarbeidspartnere?
Formidling
Hva er planene for formidling/deling av kunnskaper og resultater fra prosjektet?

Krav til søker ved tilslag
•

Søker er forpliktet til å lage et prosjektsammendrag, eventuelt et populærvitenskapelig
sammendrag, som skal publiseres på UiS sine nettsider (ca 10 setninger). Prosjektsammendraget
skal skrives på en måte som er forståelig for folk uten den aktuelle fagbakgrunnen.

•

Søker er forpliktet til å stille til presentasjon av prosjektet på en arena ved fakultetet som
arbeidsgruppen finner i løpet av 2018/2019.

•

Søker er forpliktet til å lage en sides sammendrag ved prosjektslutt, på norsk eller engelsk.

