«Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes» 16. mars 2016

Utvalg for utdanningskvalitet ved Nord universitet Trøndelag, står som arrangør av erfaringsseminaret - som er blitt
arrangert hvert år siden 2012. Tema på årets seminar er «Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes».
Bakgrunn for at dette tema ble valgt, er ut fra boken med samme navn - som Harald Åge Sæthre på Universitetet i
Bergen gav ut i januar 2015.
Frafallet i høyere utdanning er enkelte steder høyere enn frafallet i videregående skole. For mange er det å slutte
et personlig nederlag som preger dem videre i livet, og for samfunnet betyr det at mange arbeidsgivere ikke får fatt
i den kompetansen de trenger. Også læresteder og studieprogram ser flere negative sider av at mange studenter
mislykkes og forsvinner fra studiene.
Mange positive erfaringer viser at det er fullt mulig å tilrettelegge på en slik måte at en langt større andel lykkes i
studiene, noe som ikke bare innebærer at flere gjennomfører, men også at resultatene blir bedre. Slike effekter av
tiltak fordrer imidlertid en helhetlig og systematisk tilnærming til frafallsarbeidet.
Boken introduserer en slik metodisk tilnærming, går systematisk gjennom problemstillinger man bør se nærmere
på og gir forslag til løsninger. Alt er basert på omfattende internasjonal forskning på hva som faktisk virker.
Vi har invitert forfatteren Harald Åge Sæthre til seminaret!
Han skal gi oss et innblikk i «stige-modellen» som brukes i boka, rette fokus på førstesemesteret og mottak av
studenter, og deler erfaringer fra prosjektet han leder ved UiB – som omfatter hele studieløpet fra rekruttering til
ferdige kandidater.

Program før lunsj
• Kl. 09.30 – 10.00
• Kl. 10.00 – 10.15
• Kl. 10.15 – 11.00
• Kl. 11.00 – 12.00
• Kl. 12.00 – 12.45

Registrering med kaffe og noe å spise
Hva vil vi oppnå med dagens seminar Introduksjon ved prorektor Grete Lysfjord
"Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes»,
Harald Åge Sæthre, UiB
Gruppearbeid del 1 (forflytning med kort
pause inkludert)
Lunsj i kantina

Program etter lunsj
• Kl. 12.45 – 13.15
• Kl. 13.15 – 13.45
• Kl. 13.45 – 14.30
• Kl. 14.30 – 14.50
• Kl. 14.50 – 15.00

Plenum med presentasjon av gruppearbeid
Fokus på førstesemester og mottak Harald Åge Sæthre, UiB
Gruppearbeid del 2 (forflytning med kort
pause inkludert)
Plenum med presentasjon av gruppearbeid
Oppsummering/veien videre ved
prorektor Grete Lysfjord

