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1 Sammendrag 
Kvalitetsmeldingen for UNIS skal årlig legges fram for UNIS styre. Kvalitetsarbeidet ved UNIS ledes av 
UNIS Education Committee (ECom) og direktør. Arbeid med studiekvalitet omfatter å følge opp, utvikle 
og kontrollere kvaliteten i utdanningstilbudet, samt fokusere på kultur for kvalitet og kvalitetsutvikling. 
Studentene bidrar i kvalitetsarbeidet gjennom emneevalueringer og representasjon i ulike utvalg.  
 
COVID-19 preget også 2021. UNIS avlyste alle master- og ph.d-emner i vårsemesteret, mens 
høstsemesteret gikk som normalt. Det ble gitt både fysisk, digital og hybrid undervisning i løpet av året. 
Læringsplattformen CANVAS, det digitale innleverings-/eksamenssystemet Wiseflow og 
plagiatkontroll (Ouriginal) ble tatt i bruk for fullt 2021. Sammen med større IT-oppgraderinger er 
dermed den etterspurte tekniske infrastrukturen for økt kvalitet i undervisning, på digitale flater, innen 
studieadministrasjon og i kommunikasjon med studenter, nå på plass. I kommende år vil 
kompetansebygging, opplæring og erfaringsdeling i disse IT-systemene bli viktig.  
 
Evalueringer fra emnestudenter og gjestestudenter i 2021 gir gode tilbakemeldinger på læringsmiljø 
og undervisning. Gode læringsmiljø gjenspeiles også i tilbakemeldingene fra de emneansvarlige. 
Studentenes tilbakemeldinger avdekker ikke utfordringer tilknyttet det psykososiale læringsmiljøet. 
Arbeidsbelastningen i emnene eller i løpet av emneperioden utpeker seg som det studentene er minst 
fornøyd med. Det er ingen urovekkende funn innen gjestestudentkategorien som i hovedsak viser god 
tilfredshet både med UNIS affiliasjon, tilhørighet til sin fagavdeling og UNIS-veileder. 
Sikkerhetsopplæring og trygghet i felt får svært god tilbakemelding.  
 
Det systematiske kvalitetsarbeidet følges tett opp av studieavdelingen som i tillegg til rådgiving og 
veiledning av studenter og ansatte, rapporterer på status og oppfølgning av tiltak i kvalitetsmeldingen 
til ECom og UNIS ledergruppe hvert halvår. Nødvendig revisjon av kvalitetssystemet ble ikke påbegynt 
som planlagt i 2021. Si-ifra systemet hadde sitt første operative år i 2021. Det ble ikke gjort 
innmeldinger knyttet til studiekvalitet og læringsmiljø i 2021, men HSE-avvik og rapporteringer på 
tapt/ødelagt utstyr ble levert elektronisk av studenter. Det er viktig fremover at  
Si-ifra systemet gjøres kjent for studentene i større grad og at det gjøres en evaluering av systemet.  
 
iEarth og bioCEED har i 2021 vært viktige bidragsytere i arbeidet med kvalitet i utdanning og 
kvalitetsutvikling, især med sin digitale aktivitet året igjennom i en tid der fysiske møter har vært 
utfordrende. Sentrene har også viktig kompetanse som benyttes i UNIS kvalitetsarbeid og som bidrar 
til økt kompetanse på studiekvalitet i fagavdelingene og studieadministrasjonen. 
 
UNIS studietilbud anses å være relevant og interessant for søkermassen. Det er gode søkertall og 
faglige resultater og UNIS opplever stor interesse fra media, i sosiale medier og omverden. 
Kontaktflatene opp mot lokalsamfunn og samarbeidsuniversitetene har hatt fokus i 2021 og 
Universitetet i sør-øst Norge gikk inn som partner i samarbeidsavtalen mellom UNIS og de norske 
universitetene. Det ble også opprettet et digitalt kontaktforum for UNIS kontaktpersoner ved de 
norske universitetene. Arbeidslivsrelevans ble diskutert i en paneldebatt under Learning Forum 2021. 
UNIS skal fremdeles diskutere samfunnsrelevans og bærekraft i UNIS utdanning, for å slik kunne vise 
hvordan UNIS utdanning har betydning for arbeidskarrieren til våre studenter, samfunnsutviklingen og 
i lys av en grønnere profil. 
 
Basert på studenter og ansattes tilbakemeldinger, faglige resultater og arbeid med utdanningskvalitet 
i organisasjonen, anses studiekvaliteten ved UNIS for å være god. Antall tiltak for kommende år i 
tiltakslisten er færre enn tidligere som følge av en målsetning om å ikke gripe over for mye og å klare 
og levere på det som lanseres. Det rettes stor takk til studenter og ansatte som i 2021 har gjort en stor 
jobb med å med å få på plass og ta i bruk nye systemer og digital infrastruktur og i tillegg tilpasse seg 
nok et spesielt år. 
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2 UNIS kvalitetsmelding 2021  
UNIS´ styre har ansvaret for studiekvaliteten ved UNIS. Iden årlige kvalitetsmeldingen rapporteres og 
vurderes utdanningskvaliteten, kvalitetsarbeidet og -utviklingen ved UNIS. Meldingen består av 
resultater fra emneevalueringer, evalueringer fra gjestestudenter, Si-ifra systemet og korte rapporter 
fra ulike seksjoner om utdanningskvalitet ved UNIS. Det rapporteres også på status på tiltak i fjorårets 
kvalitetsmelding, i tillegg til å liste videreførte og nye tiltak for 2022/2023. Tiltakene er basert på faglige 
råd om utdanningskvalitet fra studieavdelingen og ECom, samt direktørens vurderinger og 
prioriteringer av innspill fra organisasjonen og i studentevalueringer. Tiltakslisten hensyntas i 
budsjettprosesser og videreutviklingen av UNIS emneportefølje. Tiltakslisten for kommende år er 
kortet ned for å justere ambisjonsnivået og sørge for målretta og målbare tiltak, og et er også 
tydeliggjort hvem som har ansvaret for oppfølging.  
 

3 De vitenskapelige avdelingenes vurderinger av styrker og svakheter 
De vitenskapelige avdelingene har igjennom sine emneevalueringer, deltakelse i ECom og skriftlige 
innspill bidratt til kvalitetsmeldingen og tiltakslisten. UNIS er fornøyd med at 86 % av de 37 ansatte 
med emneansvar i 2021 ga tilbakemeldinger om sine studentgrupper, læringsmiljø, pensum, 
gjennomføring og samarbeid med støtteavdelingene. 78 % (73 % i 2020) av de emneansvarlige 
gjennomførte midtveis eller operasjonell evaluering i løpet av emnet. UNIS finner det tilfredsstillende 
at de fleste har gjennomført denne type evalueringer, men mener det fortsatt må motiveres til bruk 
av enkle tilbakemeldingsmetoder som gir mulighet for justeringer underveis i et pågående emne, eller 
enkel innhenting av informasjon som kan benyttes i fremtidig planlegging (eks. kvalitet på 
gjesteforeleser/ digitale undervisningssesjoner).   
 
Styrker og svakheter:  
97 % av de emneansvarlige (91 % i 2020) mener studentene har gode til meget gode 
engelskkunnskaper noe som tilsier at undervisningsspråk engelsk ikke utgjør en utfordring for UNIS. 
De fleste opplever at det er et godt læringsmiljø i emnet, selv om 12,5% svarer at det ikke var bra eller 
nøytralt på dette. Det pekes i disse tilfellene hovedsakelig på fysiske faktorer som ikke tilfredsstillende 
klasserom eller ikke-fungerende fasiliteter (lab). 84 % mener nivået på studentenes 
bakgrunnskunnskaper er god eller meget god, og 75 % mener arbeidsbelastningen i emnet var god 
eller veldig god. Kunnskapsnivået blant studentene ved emnestart var listet som et tiltak UNIS skulle 
diskutere i forrige kvalitetsmelding, men dette har ikke blitt gjort spesifikt i 2021. Undervisningen i 
2021 har vært både fysisk, digital og hybrid. Det har derfor vært utfordrende å ivareta både fysisk og 
psykisk læringsmiljø, læringsaktiviteter og feltarbeid igjennom digitale flater.  
 
Samarbeidet med støtteavdelingene får stort sett god til meget god score. Det fremkommer likevel at 
60 % ikke er fornøyde med samhandlingen med- eller støtte fra IT-avdelingen. Dette kan forklares med 
at det store IT-infrastrukturprosjektet har tatt mye av IT-ressursene, i tillegg til at avdelingen har vært 
underbemannet deler av året. Oppgraderingen av IT-infrastruktur fremheves som særdeles positivt og 
noe som har gitt gode muligheter for digitale forelesninger og verktøy. Kommunikasjonen med 
studentene er enklere igjennom en UNIS-eid plattform (CANVAS) fremfor egne løsninger som har vært 
brukt (Whatsapp o.l). Flere har tatt i bruk nye verktøy og infrastruktur i undervisningen, eksempelvis 
iPAD, ASV i innsamling av data, app for artsidentifikasjon. Dette er en styrke og viser innovasjonsevne, 
fremoverlenthet og utvikling. 43 % svarer også at de ikke har tilgang til- eller var fornøyde med de 
nødvendige fasiliteter i løpet av emneperioden. Det vises her blant annet til at enkelte klasserom ikke 
har fått etablert tilfredsstillende digitale løsninger og at enkelte lab’er som trengtes i undervisning og 
forsøk var ute av drift. Manglende eller for lite opplæring i nye IT-systemer og programvare (som 
Webex, Teams, Canvas, Wiseflow m.fl.), samt tilgjengelighet på fasiliteter ved UNIS er de 
hovedmomenter som omtales som utfordrende.  
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Avdelingene er meget godt fornøyd med avdelingsingeniørene, disse utgjør et svært viktig bindeledd 
mellom fagavdelingene og logistikkavdelingen. Samarbeidet og oppfølgning fra logistikk/teknisk 
avdeling omtales også som meget bra, men samtidig i enkelttilfeller, svært lite god. Flere kommenterer 
på at planlegging, koordinasjon og kommunikasjon med logistikkenheten er utfordrende. Dette er et 
forbedringsområde. Helt konkret pekes det av flere på:  
 

I) Innmeldingssystem for feltbehov/aktivitet  
II) Allokering av «cruise-tid» som ikke er klar tidlig nok eller endres i løpet av våren, og som 

derfor får konsekvenser for emnegjennomføring/progresjon.  
III) Feltopphold i Ny-Ålesund oppleves også som utfordrende både økonomisk og tilgangen på 

støtte fra Kings Bay/NP. Til sist fremheves det av flere ansatte at kanselleringen av alle 
master/ph.d.-emner våren 2021 kom sent og at en tidligere beslutning ville vært 
foretrukket for å redusere ressursbruk på planlegging av emner som uansett lå an til å bli 
kansellert. 

Bilde 2: Skjermdump, UNIS CANVAS - emne AGF-304/804 
 

4 Læringsmiljø for studenter  
 
Evalueringer 2021                                                                                                                           
Som følge av COVID-19 smittesituasjonen kansellerte UNIS alle emner på master- og ph.d.-nivå våren 
2021. Sommer- og høstemner gikk som normalt for de emner som hadde gode nok søkertall. 
Norskandelen ved UNIS i 2021 (60 %) var høyere enn måltallet på om lag femti prosent, noe som kan 
forklares ved pandemien og innreise/utreiserestriksjoner på verdensbasis, samt at UNIS styreleder 
vedtok unntak fra studieforskriften, slik at i supplering på opptak ble det gitt prioritet til norske, 
kvalifiserte studenter.   
 
Evalueringsskjemaer ved UNIS er basert på Ramsden1 (1991) og gir institusjonelle, overordna data 
tilknyttet læringsmiljø, arbeidsbelastning, oppfølgning av studenter fra emneansvarlig,  

 
1 Ramsden, P. (1991) A performance indicator of teaching quality in higher education: The Course Experience Questionnaire. Studies in 
Higher Education, 16(2), 129-149. 
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sikkerhetsopplæring m.m. Skjemaet etterspør også direkte studentens opplevelse av hvordan 
ferdigheter, kompetanse og kunnskap er oppnådd. Fra 2020 innførte UNIS også en årlig evaluering 
blant gjestestudentene på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Denne evalueringen gir gjestestudenter 
som har aktiv kontrakt i løpet av hele eller deler av året anledning til å gi tilbakemelding på alt fra 
læringsutbytte, veiledning og støttefunksjoner, til deres overordna tilfredsstillelse med UNIS 
affiliasjonen. I 2021 fikk studenter, og alle ansatte, anledning til å delta på en egen spesifikk COVID-19 
undersøkelse. Resultatene fra denne undersøkelsen presenteres ikke i denne kvalitetsmeldingen. 
 
Resultater fra emneevalueringer gjennomført i 2021                                                              
Svarprosenten på studentevalueringene (emner) i 2021 er på normalnivå, 70 % (tabell I). Dette til tross 
for at man i flere emner var forhindret fra å gjennomføre evalueringen fysisk på UNIS slik normal 
praksis er. Det ble totalt avgitt 371 svar på emneevalueringer. Merk i figurene under at svar-kategorien 
«not relevant» er tatt ut. Antall respondenter per kategori varierer derfor ut i fra hvor mange som har 
angitt «not relevant» som svar på enkeltspørsmålene. 

Styrker og svakheter                                                                                                
Emnestudentene har stort sett positive tilbakemeldinger knyttet til sin tid ved UNIS, i særdeleshet 
gjelder dette feltarbeid, sikkerhetsopplæring og sikkerhet i felt, læringsmiljø, oppnådde ferdigheter og 
emneansvarlig/forelesere. Det fremkommer noe misnøye og kritikk knyttet til arbeidsbelastning i 
emner og IT-infrastruktur (at denne ikke oppleves effektiv og av god kvalitet for læring og 
undervisning). Utover dette er det kommentarer på bruk av gjesteforelesere, herunder at noen av 
disse forelesningene burde kunne holdes av emneansvarlig og ikke kreve at man flyr inn eksterne. 
Samtidig trekkes gjesteforelesere frem som en styrke ved UNIS og en motivasjon ettersom man møter 
dyktige fagfolk med ekspertise innen sitt felt.  

 
Tabell I: Svarprosent på evalueringer gjennomført i 2021, 2020 og 2019.  

 
 
Undervisning, vurderinger, stryk og evalueringer   
Undervisningen i 2021 får i all hovedsak god tilbakemelding. Det ble undervist både fysisk, digitalt og i 
hybrid form. Flere eksamener og innleveringer ble avholdt i Wiseflow og plagiatkontroll ble 
gjennomført via systemet Ouriginal, som var nytt i 2021. Emnene som hadde karaktergiving på skala 
A-F viste at 59 % av besvarelsene gitt i 2021 sto til A eller B i 2021. Dette er på linje med resultatene 
fra tidligere år. Strykprosenten var 1 %, som også har vært normalen på UNIS bortsett fra i 2020 der vi 
opplevde en økning til 3 %. 37 av 44 emner gjennomførte sluttevaluering i 2021. Årsaken til at 7 emner 
ikke gjennomførte evaluering skyldes svikt fra administrativ side/ i manglende kapasitet 
(undersøkelsene ble ikke sendt ut). 

 
Bakgrunnskunnskap og UNIS emners relevans for studentenes fremtid  
80 % (77 % i 2020) mente deres bakgrunnskunnskap var svært god eller god nok for å følge UNIS 
emnene. Dette samsvarer greit med de vitenskapeliges tilbakemelding om tilfredsstillende nivå på 
bakgrunnskunnskapene til studentene som er tatt opp til emnene. Studentenes egne refleksjoner 
rundt UNIS emnenes relevans for deres framtid viser at 64 % (61,5 % i 2020) mener emnene de har 
fulgt ved UNIS er relevant eller svært relevant for deres framtidige karriere. UNIS har et mål om å 

 Emnestudenter  Emneansvarlig Gjestestudenter 
med aktiv kontrakt  

Gjestestudenter 
fysisk tilstede 

2019 75 % 53 % N/A N/A 

2020 64 %  73 % 48 % 30 % 
2021 70 % 86 % 56 % 37 % 
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diskutere både relevansen av våre emner og bærekraft i emnene i løpet av 2022. Tematikken 
arbeidslivsrelevans ble for øvrig også diskutert under en paneldebatt i Learning Forum 2021. 

Klare mål, arbeidsbelastning, læringsaktiviteter og constructive alignement                                            
Studentene er i hovedtrekk fornøyde med læringsaktivitetenes relevans sett opp mot læringsutbyttet, 
målsettingene for emnet og hva som var forventet av dem (figur 2). Arbeidsbelastningen får blandet 
tilbakemelding og 43 % er helt enig eller enig i at arbeidsbelastningen var fordelt på en god måte i 
løpet av emneperioden. Arbeidsmengde i emnene er dermed noe som synes være utfordrende om 
man ser på score i skjemaet og i fritekstfeltene. Skriftlige tilbakemeldinger viser at dette omhandler 
den totale arbeidsbelastning i løpet av emneperioden, men også hvordan mengden arbeid i et emne 
er fordelt over de ukene og dagene emnene pågår.  Det virker ikke å være noen forskjell på om emnene 
er semesteremner eller av kortere varighet. 57% av studentene sier de opplevde at de fikk nok tid til å 
forstå det de ble lært. Når det gjelder selve undervisningen, de som underviser og det å få 
tilbakemelding fra faglærer(e) svarer rundt 80 % at de er helt enige eller enige i at underviserne 
motiverte studentene til å gjøre sitt beste og var gode til å forklare. 71 % syntes de fikk god hjelp og 
tilbakemelding fra underviserne. 

Figur 2: Studentenes opplevelse av målsetninger, bakgrunn, relevans og hensiktsmessighet av læringsaktiviteter. 
Resultatene innen hver kategori er svært like resultatene fra 2020. N=371, variasjon i antall respondenter skyldes 
at kategorien «ikke relevant» er tatt ut av figuren.   
  

Figur 3: Studentenes opplevelse arbeidsbelastning i emnet og hvordan dette var fordelt utover emneperioden, 
sammenlignet med 2020 er trenden en økning av de som er uenige eller helt uenige i utsagnene om 
arbeidsbelastning. N=371, variasjon i antall respondenter skyldes at kategorien «ikke relevant» er tatt ut av 
figuren. 
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Læringsmiljø, læringsressurser, ferdigheter og sikkerhetsopplæring                                                            
81-86 % av studentene er enige eller helt enige i at det fysiske læringsmiljøet ved UNIS er svært godt, 
at emneinnhold og materialer er tidsriktig og henger godt sammen, og at man føler tilhørighet til UNIS 
og universitetsmiljøet. Som i 2020 får bibliotekressursene noe blandet tilbakemelding, men her må det 
vises til at 32 % besvarte kategorien med «ikke relevant». Dette gjenspeiler mest sannsynlig også at 
biblioteket har hatt stengt i store perioder av 2021 eller hadde svært begrenset åpningstid. Det er også 
usikkert om studentene forstår/tenker at søk/bruk av e-ressurser er å anse som bibliotekressurser i 
dette spørsmålet. Som i 2020 er om lag 2/3 av studentene helt enig eller enig i å ha utviklet ulike 
ferdigheter i løpet av emnet (figur 5). Sikkerhetsopplæringen får svært god tilbakemelding og 
studentenes subjektive følelse av å være trygge i felt ble besvart med helt enig eller enig av hele 97 % 
(figur 7). I fritekstfeltene fremkommer tidvis noen kommentarer om enkeltelementer som studentene 
mener bør vektlegges mer i sikkerhetsopplæringen, eksempelvis mer rifletrening eller det å bevege 
seg til fots i ulendt og vanskelig terreng.  

 

Figur 4: Studentenes opplevelse av kvaliteten på læringsressursene og læringsmiljøet viser at man i likhet med 
2020 scorer svakere enn ønskelig på IT infrastrukturen ved UNIS. Det fysiske læringsmiljøet har litt svakere 
resultat enn fjoråret, utover dette er trendene lik 2020. N=371, variasjon i antall respondenter skyldes at 
kategorien «ikke relevant» er tatt ut av figuren.  

Figur 5: Studentenes opplevelse av ferdigheter de har oppnådd i løpet av emne(ne) de har fulgt på UNIS. Her er 
trendene veldig sammenlignbare med 2020 resultatene. N=371, variasjon i antall respondenter skyldes at 
kategorien «ikke relevant» er tatt ut av figuren.  
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Figur 6: Studentenes opplevelse av undervisningen og tilbakemeldingen de får fra sin emneansvarlig. Resultatene 
følger trenden fra 2020. N=371, variasjon i antall respondenter skyldes at kategorien «ikke relevant» er tatt ut av 
figuren. 

 

Figur 7: Studentenes opplevelse av feltarbeidet og sikkerheten i felt. Resultatene følger trenden fra 2020, men 
med noe høyere utslag på at studentene ikke er helt enig eller enig i utsagn om at de lærte mye fra feltaktivitetene 
i emnet sitt, organiseringen av feltaktiviteten. Flertallet uttrykker i klar grad at de føler seg trygge under feltarbeid 
og at sikkerhetsopplæringen de får er relevant for emnet de tar. N=371, variasjon i antall respondenter skyldes 
at kategorien «ikke relevant» er tatt ut av figuren. 

 
 
Resultater fra gjestestudenters evaluering gjennomført i 2021 

I alt 82 gjestestudenter på bachelor, master- og ph.d.-nivå fikk tilsendt evalueringsskjemaet. 56 % av 
studentene besvarte undersøkelsen (48 % i 2020). Av disse hadde 37 % hatt opphold ved UNIS i løpet 
av 2021 og de fleste som avga svar var enten ferdig med sin grad eller snart ferdig.  
82 % (77 % i 2020) av studentene i gjestestudentkategorien er fornøyde med sin UNIS affiliasjon. Det 
uttrykkes fornøydhet med tilgang på- og oppfølgning fra veileder.   
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Gjestestudentene gir i 2021 bedre score på tilknytning til sin fagavdeling enn i 2020, og det er kun 
tilgangen på IT-fasiliteter og IT-støtte som får blandet tilbakemelding. Dette var også en tilbakemelding 
i 2020. Det gis gode tilbakemeldinger på læringsmiljøet og oppholdet ved UNIS. 

Figur 8: Gjestestudentene som hadde kontrakt med UNIS i 2021 og deres tilbakemelding om tilgang på veilederne 
ved UNIS, tilgjengelighet på veileder er et spørsmål som kun ble besvart av studenter som hadde opphold ved 
UNIS i 2021. N=46 for alle gjestestudenter som sendte inn et svar i undersøkelsen og n=30 i spørsmål som fordrer 
at gjestestudenten var tilstede på UNIS i 2021. Variasjonen i antall respondenter varierer med antall «not 
relevant» da dette svaralternativet er tatt ut av figuren.  
 

Figur 9: Tilbakemelding fra studenter med opphold på UNIS om utvikling av egenskaper og kompetanse i løpet 
av sitt prosjekt og sin tid ved UNIS. N=30, i antall respondenter varierer med antall «not relevant» da dette 
svaralternativet er tatt ut av figuren.   
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Gjestestudentene gir i fritekstfeltene tilbakemeldinger på at der er noen utfordringer i planlegging av 
feltaktiviteter for denne gruppen. Det oppleves også som utfordrende, tidkrevende og byråkratisk med 
kontraktsinngåelsen og innhenting av signaturer, og at dette tar lang tid. Ved forlengelser av kontrakter 
med fastlandsuniversitetene ønskes det at UNIS-veilederen er mer aktiv og har dialog med 
fastlandsuniversitetene om behov for forlengelse. Det ble også kommentert at UNIS ikke gir 
gjestestudenter som har avlevert godkjent oppgave får en gave fra UNIS slik praksis har vært tidligere. 

Figur 10: Tilbakemeldinger fra gjestestudenter som hadde opphold ved UNIS i 2021 om læringsmiljø og 
støttefunksjonene ved UNIS. N=30, variasjonen i antall respondenter varierer med antall «not relevant» da dette 
svaralternativet er tatt ut av figuren.  
 
 

Figur 11:  Overordnet tilbakemelding om forventninger til veileder og utbyttet av UNIS oppholdet og affiliasjonen 
blant gjestestudenter 2021. 
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Studentmedvirkning 
Studentene har sine hovedkanaler for påvirkning og medvirkning ved UNIS igjennom 
emneevalueringer, sitt eget studentdemokrati (Student Council), UNIS styre, ECom og fora som 
bioCEED. Det er ingen studentrepresentant i ledergruppen ved UNIS. COVID-19 undersøkelsen som ble 
avholdt i 2021 ga også rom for innspill fra studentene. Utover dette har UNIS emneevaluering hvor 
studenter kan si ifra om læringsmiljøet da dette adresseres særskilt i alle evalueringene.  
 
Si-ifra systemet ble også operativt i 2021 og har åpnet for en enkelt tilgang for studentene å melde 
ulike typer avvik, tap av utstyr, utfordringer knyttet til læringsmiljø, varsle om kritikkverdige forhold 
eller gi annen positiv eller konstruktiv tilbakemelding til UNIS. Studentene var medvirkende i 
planlegging og arrangering av Learning Forum og de lagde også sin egen konferanse, SCOPE, som er 
den første student initierte studentkonferansen ved UNIS. Formålet var å la studenter få presentere 
studie-prosjekter og dele sine kunnskaper, ferdigheter og erfaring i et trygt miljø uten karakterpress, 
samt ha muligheten til å bygge nettverk. 

Bilde 3: Studentenes egen SCOPE konferanse. Foto: Eva Therese Jenssen, UNIS 

 
Midlertidig vitenskapelige ansatte                                                                                
UNIS har en gruppe for midlertidig vitenskapelig ansatte, «Temporary Academic Staff», som tilbyr 
faglige/sosiale aktiviteter for ph.d.’er, post doc’er og midlertidig vitenskapelig ansatte. Gruppa har selv 
valgt leder og nestleder og har en representant i ECom. Studieadministrasjonen fungerer som 
sekretariat.  Gruppa er et viktig bidrag til et godt studie- og arbeidsmiljø for midlertidig vitenskapelig 
ansatte, og bidrar til å synliggjøre og å være et talerør for denne ansattgruppa på UNIS.  
 
Det ble avholdt tre møter i 2021 med blant annet følgende tematikk: 1) «Science and social media» 
med informasjonsrådgiver Maria Philippa Rossi (UNIS), 2) «Writing grant proposals» med professor 
Andrew Hodson (UNIS). Videre arrangerte gruppa et heldagsseminar med førsteamanuensis Anita 
Leirfall fra UiB om «Environmental and wild / animal ethics» og «Biases in science».   
Av andre aktiviteter har det i 2021 blitt arrangert ukentlige skrive-sesjoner, og gruppa sto også for en 
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sharing session under learning forum med tittel «What would an ideal UNIS look like for PhDs and post 
docs, academically and socially, and how do we get there?”. Gruppa har også arrangert et par lunsjer, 
et treff på Svalbard Bryggeri, og et julebord for medlemmene. I løpet av 2022 skal et arbeid med å 
formalisere og standardisere retningslinjer for pliktarbeid for ph.d.-studentene ferdigstilles. En nedsatt 
arbeidsgruppe har i 2021 utarbeidet forslag til retningslinjer, disse skal formelt godkjennes av ECom 
og ledergruppa i løpet av 2022. 
 
Psykososialt læringsmiljø og arbeid 
Tilbakemeldinger i emneevalueringene beskriver læringsmiljøet ved UNIS som godt til svært godt. UNIS 
har i 2021 tilrettelagt for tiltak som skulle bidra til et godt psykososialt miljø i en uvanlig studiehverdag 
som følge av pandemien. I 2021 ble det derfor avholdt digital semesteråpning både i vår- og 
høstsemesteret. Det ble gitt åpning for at studentene kunne avholde Friday Gathering når 
smittesituasjonen tillot dette og studentene initierte også selv ulike sosiale sammenkomster. 
Studentrådgivningen i Tromsø hadde også hatt digitale og fysiske aktiviteter for studenter i 2021, blant 
annet en ettermiddag med grilling i fjæra. Tilbudet om å kunne få en digital samtale eller oppfølgning 
av rådgivere per telefon/video er opprettholdt og informert om i studentmassen i 2021.  Studentene 
har et stort utstyrslager til bruk i fritidsaktiviteter og dette var som ventet ekstra nyttig i 2021 når 
restriksjoner og «meteren» gjorde at man kunne samle flest og være enklest sammen utendørs. 
Studentene arrangerte som nevnt tidligere unisBREAKFAST og konferansen SCOPE. 
 
For gjestestudentene ble det i 2020 tilrettelagt for ulike aktiviteter som tur på museet, besøk på 
SvalSAT, båttur til Pyramiden m.m. Disse tiltakene ble ikke videreført våren 2021, men UNIS støttet et 
initiativ fra denne gruppen om besøksturer til hundegården Green Dog (UNIS finansierte transport). På 
Green dog fikk studentene kunne være ute med hunder og kose med valper gratis. Dette ble 
gjennomført 3 ganger og organisert av gjestestudentene selv. 
 
Si-ifra systemet   
Si-ifra systemet med muligheter for varsling og rapportering om avvik eller lærings-/arbeidsmiljø for 
alle studenter og ansatte, hadde sitt første virkningsår i 2021. Kun 6 rapporter ble levert av studenter 
i 2021. Disse var alle knyttet til tap/ødelagt utstyr eller HMS-avvik på logistikk enheten. Det var ingen 
meldinger knyttet til lærings-/arbeidsmiljø eller undervisning. Det vil være viktig å styrke 
informasjonen om systemet og tilgjengeligheten ytterligere i 2022. En evaluering av systemet bør også 
gjøres i løpet av de nærmeste årene. 
 

5 Hovedutfordringer  
Basert på tilbakemeldinger fra studenter, ansatte med emneansvar, observasjoner og drøftinger i 
ECom fremheves følgende hovedutfordringer basert på kvalitetsmeldingen 2021. 
 
Kompetansebygging i nye IT-systemer til bruk i utdanning 
IT-infrastrukturen ved UNIS har i 2020 og i 2021 blitt løftet betydelig. Læringsplattform (CANVAS), 
system for digital eksamen (Wiseflow) og plagiatkontroll (Ouriginal) er på plass. I tillegg er Teams og 
Webex gjort tilgjengelig slik at digitale eller hybride forelesninger er enklere gjennomførbare. Begge 
systemene har break-out rooms og muligheter for «whiteboard»/ «tavle». Om lag alle klasserom, 
møterom og Lassegrotta har dette utstyret implementert. Likevel gjenstår mye på kompetansebygging 
og opplæring for å få tatt i bruk- og å bli kjent med mulighetene som ligger i systemene, både for 
ansatte og studenter.  UNIS har fremdeles ikke FEIDE innlogging for studenter. Dette gjør at UNIS må 
gjøre mange manuelle bakgrunnsprosesser i ellers effektive systemer.  
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IT-situasjonen er derfor fremdeles utfordrende i alle ledd, både innen undervisning, i praktisk arbeid 
med studentoppgaver og forskning, koordinering mellom enheter, kommunikasjon og muligheten for 
best mulig læring. 
                                                                                                                                                          
Arbeidsbelastning i emner  
Studentenes tilbakemeldinger om arbeidsbelastning i emner bør på ny løftes for å avdekke om dette 
er en subjektiv opplevelse fra studentene, om det legges opp til for mye arbeid gitt antall ECTS som 
emnet gir, om det er UNIS sin modell for emnegjennomføring som er for omfattende eller ikke har god 
nok forventningsavklaring med hensyn på intensitet og arbeidsmengde, eller om det er andre faktorer 
som er av betydning for at studenter opplever høy arbeidsbelastning (eksempelvis feltarbeid og krav 
til feltrapporter). Hvordan kvalitetssikrer UNIS at antall timer og pensum samsvarer med det som er 
beskrevet i emnebeskrivelsen? Bør UNIS gi opplæring i emnene om «time-management» som et ledd 
i å hjelpe studentene å planlegge studiet. Dette er en ferdighet som kan inngå som et læringsmål i 
emner. 

 
Kvalitetssystemet – ansvar, oppfølgning, forankring av systemet i organisasjonen  
Kvalitetssystemet er greit forankret i organisasjonen, og det jobbes strukturelt i henhold til dets 
beskrivelse. Det er nødvendig å gjøre en enkel revisjon av systemet som følge av endringer i lovverk og 
forskrifter, samt for å styrke forankringen i UNIS igjennom klargjøring av roller, ansvar og oppfølgning. 
En revisjon vil kunne bidra til noe økt fokus på kvalitetsutvikling i hele UNIS organisasjonen, ledelsen 
og UNIS styre. Arbeidet skulle påbegynnes både i 2020 og 2021, men er nå utsatt på ubestemt tid. 

 
Andre momenter                                                                                                                            
Pensumlitteratur/-lister og mulighet for tidlig studentkommunikasjon (f.eks i CANVAS før emnene 
starter fysisk på UNIS) er momenter som vil kunne styrke forutsigbarheten for studentene, 
læringsmiljøet og utfordringer knyttet til studentenes bakgrunnskunnskap, herunder mulighet for pre-
kurs oppgaver, quizzer eller forberedende lesemateriale. Opplæring i biblioteksressurser og generelle 
ferdigheter som å skrive feltrapporter, lage en god poster eller presentasjoner m.m. kunne vært noe 
UNIS tilbyr som korte en dags ettermiddags- eller kveldskurs en gang i semesteret.   
  

6 Arbeid med kvalitetsutvikling og studiekvalitet                                         
Fokus på kvalitet i utdanningen står sterkt ved UNIS. Studieavdelingen følger opp kvalitetssystemet, 
studiekvalitetsarbeidet og tiltakslisten i Kvalitetsmeldingen ved UNIS. Status rapporteres halvårlig til 
ECom og Ledergruppen ved UNIS, og det gis samtidig et sammendrag av funn i emneevalueringer for 
foregående semester. Ledergruppen og ECom behandler også fortløpende saker knyttet til 
studiekvalitet. I 2021 er det avdelingslederne i de vitenskapelige avdelingene som utgjør ECom, 
sammen med representanter fra studentene, de midlertidig ansatte (ph.d.-er/post.-docs) og iEarth 
og bioCEED. Dette har styrket forankringen av EComs arbeid ut i avdelingene. UNIS styre behandlet 
kvalitetsmeldingen for 2020 i juni 2021. I daglig drift er det bioCEED, iEarth og studieavdelingen som 
bidrar med rådgiving, veiledning og innovasjon/utvikling av metoder og administrative systemer og 
rutiner, både overfor studenter og undervisere. Dette samlet bidrar til å øke bevisstheten rundt 
studiekvalitet i organisasjonen, samt øke kvaliteten i emnene vi tilbyr, selve undervisningen, 
feltarbeidet og vurderingsformene. 

Oppfølgning og utvikling av kvaliteten i emnene er den enkelte emneansvarliges ansvar jfr. 
kvalitetssystemet. UNIS legger til grunn at behov som fremkommer av emneevalueringene svares ut 
igjennom tiltak og endringer av den enkelte emneansvarlige. Alle emneevalueringene gjennomgås 
også av studieadministrasjonen som videre oversender emner som får særskilt kritikkverdig 
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tilbakemelding til avdelingsleder eller ledergruppe. Institusjonelle, overordna trender fra 
evalueringsarbeid adresseres i denne kvalitetsmeldingen.  
  
I tillegg til det organisatoriske arbeidet med studiekvalitet UNIS legger til rette for pedagogisk 
utdanning og -utvikling for vitenskapelig ansatte. I 2021 var det oppstart på universitetspedagogikk 
kurset som opprinnelig var planlagt i 2020. Kurset vil foregå frem til sommeren 2022. «Learning 
Forum» ble også avholdt i 2021 (se kapittel 8). Videre er UNIS’ sentre for fremragende utdanning, 
bioCEED og iEarth, svært viktige i arbeidet for kvalitet i utdanning ved UNIS, både med uttesting av 
metodikk, analyser og formidling. Disse har hatt initiert flere arrangementer i 2021 (se kapittel 7). 
 

7 Sentre for fremragende utdanning 
bioCEED og iEarth   
bioCEED er en viktig pådriver og initiativtaker i kvalitetsutvikling og forskning på undervisnings- og 
vurderingsformer, samt kollegial deling av erfaringer. Studentene, som inngår som partnere i bioCEED, 
er viktige pådrivere for utviklingsarbeidet i bioCEED. I FieldPass, (forskningsprosjekt på tvers av 
avdelingene på UNIS) som involverer både bioCEED og iEarth, er fokuset å utvikle nye verktøy og 
vurderingsformer innenfor felt- og lab-undervisning som kommer hele UNIS til gode. I 2021 har 
prosjektet utviklet og testet ut en rekke digitale-, sertifiserings- og refleksjonsverktøy. Disse 
verktøyene har vært delt både internt og eksternt. For å fremme undervisningskompetansen hos ph.d.- 
studentene ble det i 2021 arrangert et tre-dagers lærerkurs av bioCEED og iEarth. Kurset vil også bli 
arrangert i 2022. iEarth hadde sitt første fulle driftsår i 2021. Avdelingene Arktisk geologi og arktisk 
geofysikk er ansvarlig for det tematiske området «Feltundervisning» i iEarth.  Målet er å kunne definere 
«best practice» og utvikle innovative pedagogiske metoder for student-ledet, forskningsbasert 
feltundervisning. I 2021 har iEarth fått ansatt en ph.d.-student i digital feltundervisning, fått 
finansiering til åtte iEarth Seed prosjekter, deltatt i iEarth digitalt learning forum og hatt presentasjoner 
i iEarth Geolearning Forum.  
 
Både bioCEED og iEarth var med å arrangere og bidra i UNIS learning forum, både med 
posterpresentasjoner og delingssesjoner. Begge sentrene har også vært med i arbeidet med å utvikle 
og utforme de nye læringsarealene i tilknytning til de nye studentboligene ved Elvesletta (se kap. 9).   
 
                                                                                                       

8 Learning Forum                                                                                                
UNIS Learning Forum ble avholdt 5.– 7.oktober med 98 påmeldte deltakere, herunder 10 studenter.  
32 ansatte og studenter bidro med forelesninger, workshops, delingssesjoner og postere. 
Hovedtematikk i forelesningene 2021 var vurdering (assessment) og akademisk kultur (academic 
cultures and the development of teaching). Det ble også avholdt en paneldebatt om 
arbeidslivsrelevansen i UNIS emner, samt veien mot et grønnere UNIS. Det ble holdt delingssesjoner 
om emneevalueringer, tilrettelegging for studenter med spesielle behov, hvordan skape 
studentengasjement, bruk av «virtual field guides» i undervisning, master/ph.d.-veilederrollen m.fl.  
Eksterne deltakere fra BioCEED og iEarth deltok i årets Learning Forum, både som deltakere, men også 
som forelesere, workshop-holder og posterpresentasjoner.    
 
I evalueringen av arrangementet trekker de ansatte særskilt fram muligheten for å diskutere og dele 
undervisningsrelaterte tema med kollegaer på tvers av avdelinger som viktig og nyttig. Det er ønske 
om mer tid til uformelle samtaler, mer «hands-on» aktivitet i workshoper og et mindre tettpakket 
program. Som følge av COVID-19 ble arrangementet også i 2021 strømmet over Teams. Det var mellom 
10-20 som fulgte strømmingen til enhver tid, både internt på UNIS og fra utenfor øya (professor II). 
Utfordringer med strømming fra Møysalen gjorde kvaliteten på denne dårlig, noe som må utbedres 
neste år.  
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Arrangementet er et tiltak for utvikling av utdanningskvaliteten og å skape kultur for å jobbe med 
utdanningskvalitet, men i like stor grad, og særlig i 2020 og 2021 – et godt arbeidsmiljøtiltak. Alle 
presentasjoner, samt strømmingen er tilgjengelig for ettertiden i UNIS Microsoft Teams.  
 

9 Infrastruktur for undervisning og læring  
Det har i 2021 være lite utfordringer med kapasitet på klasserom og gjestestudentkontorplasser som 
følge av redusert studentmasse og aktivitet. Dette ansees ikke som representativt for et normalår og 
arealeffektivisering og fortettingstiltak er fremdeles nødvendig for å tilby et godt og forsvarlig arbeids- 
og studiemiljø. Det er periodevis særlig trangt og utfordrende med plass på undervisningslaboratorier 
og PC-saler. Studentsamskipnadens nye boliger i sentrum av Longyearbyen har avsatte læringsareal til 
studenter. UNIS har aktivt deltatt i utformingen av disse og har inngått et leieforhold på disse arealene. 
Etter mange år med mangel på lesesalsplasser vil denne løsningen ivareta dette behovet, samtidig som 
studentene kan bruke arealet til gruppearbeid og digitale forelesninger. Prosjektet er fremdeles i 
prosess og i 2022 arbeides det med innredning av lokalene som skal stå klare fra sommeren 2022. 
 
Det ble i 2021 gjort flere store oppgraderinger innen IT som har direkte effekt på undervisning og 
læring (CANVAS, Wiseflow, Webex, Teams osv.), disse er nevnt tidligere i denne rapporten. I tillegg er 
det også gjort store oppgraderinger på mikroskoper/luper i labseksjonen. Det ble blant annet kjøpt inn 
40 nye mikroskoper og luper slik at 20 studenter kan bruke mikroskop/ luper på samme tid. Det blir 
gitt opplæring i bruk og utstedt brukersertifikat til hver enkelt student. Opplæringen inkluderer bruk 
av mikroskopene og lupene for å kunne utnytte de til det fulle og å unngå feilbruk og skader. Seksjon 
for Operasjon og Feltsikkerhet har utvidet sikkerhetsopplæring knyttet til isbjørn til en hel dag. Dette 
har gitt rom for å fokusere mer på forbyggende tiltak for å hindre konflikt. Behovet har oppstått som 
følge av hyppigere besøk av isbjørn nærme Longyearbyen og flere innrapporterte isbjørnmøter på 
feltaktivitet i UNIS regi. Seksjonen har gjennomført et omfattende digitaliseringsprosjekt der alle 
innmeldinger av logistikkbehov og styring av logistikk- og feltaktivitet inngår. Digitaliseringen fører ikke 
uventet med seg noen utfordringer som ennå må løses.   
 

10 Bibliotek                                                                                                          
Biblioteket har også i 2021 hatt begrenset åpningstid som følge av pandemi og ressurser. En tilnærmet 
normal drift sommer og høst har bidratt til ca. dobling av nedlastninger fra fulltekstressurser, likeså 
fysiske utlån. Det antas at forskere har fått mer tid til forskning vinter og vår, slik at de også har bidratt 
til økt bruk av informasjonsressursene. Biblioteket tilbyr CRIStin, og ser at tallet på vitenskapelige 
publikasjoner øker i forhold til foregående.   
 
Selv om biblioteket har hatt stengt deler av 2021 som følge av pandemien, har det også vært tilrettelagt 
for perioder med begrenset åpningstid for å imøtekomme studentenes behov. Biblioteket har også 
sett en markant nedgang i antall besøk og fysiske utlån. Dette kan forklares med reduserte 
åpningstider, færre studenter, og at studentene har betydelig nærmere gangavstand til hyblene sine 
fra høsten 2021. Både nye studentboliger og pandemien har spilt inn på brukernes bevegelses- og 
oppholdsmønster. Tiltaket om opplæring for studenter i bruk av biblioteksressurser og -kompetanse, 
som var sagt skulle være en gang per halvår, har ikke blitt gjennomført av ressurshensyn. Biblioteket 
har generelt sett redusert kapasitet for opplæring og oppfølging av brukerne. Biblioteket har ikke bare 
en rolle som faglig støtteenhet, men bidrar også inn i det psyko-sosiale læringsmiljøet. I 2020 og 2021 
har utlån av brettspill vært kjærkomment for brukerne.  
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Bilde 4: UNIS biblioteket. Foto: Maria Philippa Rossi, UNIS 

11 Direktørens anbefaling om prioriteringer av tiltak 2022/2023 
I 2021 begynte vi å bevege oss tilbake til den nye normalen, og vi leverte 162 studentårsverk mot 97 i 
2020, og mot 220 studentårsverk som er måltallet. Gjennom pandemien har vi tatt i bruk mulighetene 
som ligger i nye digitale løsninger. Dette er naturligvis utfordrende og har krevd mye ekstra innsats fra 
studenter og ansatte. UNIS har gjennomgående motiverte studenter, motiverte lærere, og med små 
klasser ligger forutsetningene til rette for å utvikle et godt læringsmiljø. Eksamensresultatene viser at 
læringsutbyttet er høyt og frafallet er lite.  

Ved UNIS er det utviklet en god kultur for kollegialt samarbeid for å utvikle aktiv læring, og det arbeides 
med hvordan digitaliseringen gir muligheter for å teste ut alternative undervisningsformer. Dette 
skaper fleksibilitet, og økt robusthet for å holde progresjon i læringsplanene, selv om studenter og 
gjesteforelesere ikke kan møtes fysisk. Studenter kan også få råd og veiledning og følge obligatorisk 
undervisning ved hjemuniversitetet. Opplæring i bruk av digitale løsninger har to komponenter, hvor 
den ene er av teknisk karakter og forholdsvis enkel, mens den andre er å lære seg å utnytte de nye 
pedagogiske mulighetene som ligger i digitale undervisningsløsninger. Dette bør også utnyttes til å 
redusere miljøavtrykket av gjesteforelesere.  

Tekniske problemer på undervisningsrommene oppstår i hovedsak når kabler trekkes ut og ikke settes 
tilbake til grunntilstand før utstyret forlates.  Med to hundre prof. II og gjesteforelesere vil det kreves 
at fagavdelingene utvikler minst en superbruker, og at emneansvarlige tar ansvar for nødvendig 
praktisk opplæring på stedet av gjesteforelesere.  

Vi har to sentere for fremragende utdanning, bioCEED og iEarth, som involverer hele UNIS, med fokus 
på økt utbytte av feltundervisningen. Det er gledelig å se at evalueringen viser at studentene føler seg 
trygge i felt. Det er en god tilbakemelding på at sikkerhetskurs og opplæring i bruk av utstyr virker etter 
hensikten.  Det vil imidlertid alltid være usikkerhetsmomenter i feltutdanningen. Som til alle tider må 
vi tilpasse oss raske skiftninger i vær og føreforhold. I tillegg merker vi at klimaendringene endrer 
naturmiljøet og lokalkunnskap blir fort utdatert og vi må i stadig større grad endre vårt 
bevegelsesmønster fra år til år.  Et annen usikkerhetsfaktor er tilgangen på innleide skip. Skjerpede 
miljøkrav reduserer tilgangen på skip. Alt i alt, felt og logistikk er utfordrende. En viktig del av vår 
utdannelse i et arktisk miljø, er at vi må lære oss å improvisere for å takle det uforutsette. 
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Anbefalte prioriteringer i 2022/2023: 

• Emneansvarlige må ta ansvar for praktisk opplæring i bruk av digitale undervisningsløsninger i 
sitt undervisningsteam. Avdelingsledere har oppfølgingsansvar innen sin avdeling. 

• Pensumlister og ukeprogram med spesifiserte læringsmål må utvikles og tilgjengeliggjøres, og 
og legges til grunn for vurdering av den totale arbeidsbelastningen.  

• Ta tydelige steg mot en grønnere utdanning: Utnytte digitale løsninger, optimere bruk av 
gjesteforelesere, etablere retningslinjer for reiser, utvikle semesterpakker, ta i bruk nære 
feltlokaliteter.  

• Fokus på å øke rekrutteringspotensialet fra norske institusjoner, hovedsakelig igjennom å 
tydeliggjøre hvilke tilleggskvalifikasjoner UNIS emnetilbud tillegger studieprogram på 
fastlandet (arktisk profil/praktisk feltkompetanse), og markedsføring av dette.  
 
 
 

Bilde 5: Studenter på AGF-211 feltarbeid. Studentevalueringene for 2021 viser at studentene er svært fornøyde med 
feltarbeidet på UNIS og sikkerhetsopplæringen de får ved UNIS før de reiser i felt. Foto: Maria Philippa Rossi, UNIS 
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12 Rapportering på status for tiltak i 2021/2022 per 30.05.2022  
TILTAKSPUNKTER 2021/2022 – UTDANNINGSKVALITET UNIS 
Fullført =                I prosess =                 Ikke påbegynt =                   Kontinuerlig  =  

 

Status 

Fokusområde 1: IT-infrastruktur 

Fortsette IT infrastrukturprosjektet, inkludert å ferdigstille de siste klasserom/møterom, samt gi opplæring. 
 

Full implementering av- og opplæring i CANVAS i alle UNIS emner. 
 

Full implementering av nye systemer for digital eksamen (Wiseflow) og plagiatkontroll (Ouriginal). 
 

Fokusområde 2: Kvalitet i undervisning, emneutvikling og emnetilbud 

Implementere testing og evaluering av nye undervisningsmetoder og emner. iEarth, bioCEED og FieldPASS er naturlige 
sparringspartnere i tiltaket.  
Kommentar: Workshop om digital undervisning og skrive-workshop for ph.d.-er er avholdt. Fieldpass prosjektet går som planlagt. 

 

Kvalitetssikre at emnebeskrivelser og innhold samsvarer med krav til akademisk bakgrunn for opptak (opptakskrav).  
 

Diskutere studentenes tilbakemelding om behov for mer akademisk forberedelse før feltarbeid..  
Kommentar: Fieldpass tar opp tematikken og addreserer det blant annet i arbeidet med virtual field guides.  

Revidere UNIS’ emneportefølje, se på emnepakker, arbeidslivsrelevans og popularitet på emnene, ressurser og 
undervisningskapasitet, vurdere retningslinjer for antall emner per avdeling per år.  

Ferdigstille diskusjon om bruk av åpen emnekode ved UNIS. 
 

Fokusområde 3: Bibliotek 

Utrede og implementere Nasjonalt Vitenarkiv (NVA), herunder også masteroppgaver og andre student oppgaver. 
 

Oppgradere datasal på biblioteket for å stimulere til økt bruk / utnyttelse.  
 Øke andelen e-bøker I biblioteket.  

Kommentar: Ingen nye avtaler gjort. Juridiske aspekter må avklares.   
Sikre at biblioteket tilbyr opplæring i biblioteksressurser minst en gang per semester. 
Kommentar: Ikke nok interne ressurser for oppstart i 2021.  

Ferdigstille  Kopinor avtale. 
 

Fokusområde 4: Grønn profil og samfunnsrelevans  

Kartlegge bruk av gjesteforelesere, basert på emneevalueringer og mået om en grønnere profil.  
 

Øke samarbeidet med lokale institusjoner/aktører for å øke bruken av nærområder i feltbasert undervisning og få mer direkte 
samfunnsrelevans. Kommentar: AB-208 emnet fokuserte direkte på bruk av nærområdene. iEarth har prosjekt på det samme. 

 

 

      

 

Fokusområde 5: Strukturelle og infrastrukturmessige behov 

Revidere UNIS kvalitetssystem for utdanning  
  
Bidra til arbeidet med nye lesesalsplasser og studiefasiliteter i Studentsamskipnadens nye bygg (UNIS leietaker av lokalene). 

 
LAB – utvikle vedlikeholdsrutiner 

 
Utbedre prosess for rombooking, timeplanlegging og bestilling av feltutstyr og -behov, samt tokttid. 

 
Utbedre ressurssidene for utdanningskvalitet på UNIS web, inkludert verktøykasse med rådgivende og eksempler på 
sensorveiledningen, pensumlister, beregning av ECTS, undervisningskapasitet  m.m. 

 

Oppdatere skjema for beregning av undervisningskapasitet  
 

Oppdatere skjema for beregning av arbeidsbelastning i emner (for studenter) og sjekke dette i 50% av eksisterende UNIS emner.  
 

Etablere statistikk for fullført ph.d.-utdanning ved UNIS. 
 



Side | 20  
 

 13 Prioriterte tiltak og fokusområder 2022/2023, fra 01.06.2022  

 

TILTAKSPUNKTER 2022/2023  
UTDANNINGSKVALITET UNIS  

ECOM har det overordna ansvar for å sikre progresjon i tiltakslisten.  
 

 

 
 

Milepæl 
dato 

 
 

Ansvarlig 

Fokusområde 1: IT-infrastruktur 

Invitere ansatte til korte kurs i bruk av nye systemer (Webex): 
- Kort kurs under Learning Forum 
- Et kortkurs høsten 2022 
 

 
01/11/22 
20/12/22 

 
Learning Forum komite 
UNIS IT 

Fullføre oppgradering av Møysalen, Templet og Festningen (digitalt utstyr). 20/12/22 UNIS IT 

Fokusområde 2: Kvalitet i undervisning og arbeidsbelastning 

Implementere testing og evaluering av nye undervisningsmetoder og emner. iEarth, bioCEED og 
FieldPASS er naturlige sparringspartnere i tiltaket: 
- Mikroskopi sertifisering  alle relevante emner 
- Identifisere emner som kan implementere felt-sertifisering – avklare med emneansvarlig 
- Sertifisering ved UNIS – utkast til verktøy side 

 
 
20/12/22 
01/10/22 
01/10/22 

 
 
Fieldpass 
FieldPass/ECom 
FieldPass/ECom 

 

 

Addressere utfordingene med arbeidsbelastning i emner i ECom: 
Diskutere problemer funnet i studentevalueringer (1), lage utkast til dokument om hvordan løse 
denne type utfordring (2), lage kort «time-management»-kurs for studenter i CANVAS (3). 

 
01/10/22 

ECom (1,2) and  
Studieavdeling 
/bioCEED (3) 

Delingssesjon på akademisk forberedelse av studenter før feltarbeid.   
- Delingssesjon under Learning Forum for å dele tips og triks fra en CANVAS side 
- Identifisere emner med korte perioder mellom emnestart og feltarbeid. 

 

 
01/11/22 

 
Learning Forum komite 

Revidere UNIS’ emneportefølje, se på emnepakker, arbeidslivsrelevans og popularitet på emnene, 
ressurser og undervisningskapasitet, vurdere retningslinjer for antall emner per avdeling per år. 
Skal gjøres i avdelingene kontinuerlig, årlig diskusjon i ECom. 

 
01/06/23 

Vitenskapelige 
avdelinger/ ECom 

Fokusområde 3: Bibliotek 
 
Stimulere til økt bruk av datasal på biblioteket igjennom meråpent datarom (etter åpningstid), 
sjekke at det er gode nok fasiliteter på datasalen. 

01/11/22 Bibliotek 

Øke andelen e-bøker I biblioteket  Kont. Bibliotek 

Sikre at biblioteket tilbyr opplæring i bibliotekressurser minst en gang per semester. 
 

01/10/22 
01/03/23 

Bibliotek 

Fokusområde 4: Grønn profil og samfunnsrelevans – tatt ut i egen «UNIS grønn strategi» fra 2022 

Fokusområde 5: Strukturelle og infrastrukturmessige behov 

Møblere og formelt åpne lesesal/studierom i Studentsamskipnadens bygg: 
- Læringsarealer operative (1), semesteråpning av de nye læringsarealene (2), evaluere utforming, 
rom og funksjonalitet (3). 
 
 

01/08/22 (1) 
31/08/22 (2) 
01/03/23 (3) 
 

Læringsareal komite 

Utbedre prosess for rombooking, timeplanlegging og bestilling av feltutstyr og -behov og tokttid. 01/22/22 Logistikk, 
studieavdeling, ECOM 

Oppdatere skjema for beregning av undervisningskapasitet (1), innspill til skjema sendes ut i juni 
(2), undersøkelse klar til utsending i desember (3). 

01/03/23 (1) 
01/08/23 (2) 
20/12/23 (3) 
 

ECom 

Beregne arbeidsbelastning i UNIS-emner (for studenter) årlig.  01/03/23 Emneansvarlig og 
studieavdeling 

Kartlegge pliktarbeid for ph.d.-er ved UNIS 01/08/22 
01/08/23 

Avdelingsleder  
HR 

Undervisningskompetanse: Egnet 200 timers, UPED kurs skal være tilgjengelig for UNIS ansatte. Det 
skal tilbys nasjonalt felt-undervisningsassistent kurs for ph.d.-studenter. 

01/03/22 
01/03/24 

HR 
bioCEED 
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