Søknad om midler til studiekvalitetsfremmende tiltak
Prosjektnavn:
Prosjekteier (institutt, fakultet.):
Studiested:
Prosjektleder:
Prosjektperiode er studieåret 2020/2021
Søknadssum:

Bakgrunn

Hensikt

Mål
Målene formuleres slik at
de er spesifikke, målbare,
aksepterte, tids- og
kostnadseffektive og
enkle.

Kriteriegrunnlag og overføringsverdi
Hvilket og på hvilken
måte passer prosjektet til
kriteriegrunnlaget for
studiekvalitetsfremmende tiltak? I
hvilken grad og på hvilken
måte har prosjektet
overføringsverdi til UiT
forøvrig?

Forventede resultater

Budsjett
Midler skal benyttes til
studentretta tiltak. Midler
kan ikke benyttes til å
dekke ansattes utgifter
der studenter ikke deltar.
Ubenyttede midler, ikke
dokumenterte brukte
midler og/eller midler
som ikke er brukt i
henhold til tildelingen skal
tilbakeføres til sentral
pott.

Lengden på søknaden skal ikke overskride tre A4 sider.
Søknad oversendes til Seksjon for forsknings- og utdanningskvalitet i ePhorte med referanse 2020/542

Rapportering om bruk av tildelte midler til
studiekvalitetsfremmende tiltak
Prosjektnavn:
Prosjekteier (institutt, fakultet.):
Studiested:
Prosjektleder:
Prosjektperiode
Tildelt sum:
Rapporteringsfrist

Studieåret 2020/2021
1.10.2021

Bakgrunn

Hensikt

Mål
Hvilke mål ble satt for
prosjektet?

Tiltak
Hvilke tiltak og
aktiviteter er
gjennomført?

Resultater
Har prosjektet
oppnådd de målene
som fremgikk av
søknaden? Hva har
prosjektet lykkes
med, og hva har
prosjektet ikke lykkes
med?

Vurdering og overføringsverdi for andre
I hvilken grad og
hvilke erfaringer har
dere gjort dere som
kan være overførbare
til andre fakultet eller
UiT forøvrig? Hvordan
kan og skal dette
formidles til andre
fakultet på en god
måte? Skal
prosjektresultat
implementeres som et
fast tiltak? Forklar.

Regnskap
Økonomisk
rapportering hvor det
skal legges frem
regnskap for
prosjektet som viser
hva midlene har blitt
benyttet til.
Midler skal ikke
benyttes til å dekke
ansattes utgifter der
studenter ikke deltar.
Ubenyttede midler,
ikke dokumenterte
brukte midler og/eller
midler som ikke er
brukt i henhold til
tildelingen skal
tilbakeføres til sentral
pott.

Lengden på rapporten skal ikke overstige 3 A4 sider.
Rapport oversendes til Seksjon for forsknings- og utdanningskvalitet i ePhorte med referanse 2020/542
Foreligger ikke rapport innen frist, skal midlene tilbakeføres til sentral pott

