Tildeling prosjektmidler - Jørn H Hansen

https://mail.uit.no/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&Ite...

Tildeling prosjektmidler
Flytkjær Vibeke
Fri 6/3/2016 11:28 AM
To:Hansen
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Jørn H <jorn.h.hansen@uit.no>;

Tove <tove.bellika@uit.no>;

Til søker om støtte fra prosjektet “Program for undervisningskvalitet”
2016-17.
Strategisk utdanningsutvalg (SUV) behandlet på møte 31.05.16 årets søknader til «Program for
undervisningskvalitet». Vi har gleden av å meddele at prosjektet «Deliberate assessment for
enhanced learning and teaching quality in chemistry courses.
Aktiv vurdering for forbedret læring og undervisningskvalitet i kjemiemner» ble tildelt kr. 70.000,-

for høst 2016-17.
SUV mottok i denne søkerunden i alt 42 søknader. Samlet kom det søknader for i alt godt kr. 9
millioner. Programmet har i denne omgang hatt kr. 3,3 millioner til fordeling. Flere søkere vil derfor
oppleve at det beløpet en har fått tildelt er mindre enn det beløpet en har søkt om. SUV er klar over
at dette kan by på utfordringer for søkerne, og at det i noen tilfeller kan føre til at søkere ikke ser seg
i stand til å gjennomføre prosjektet innenfor det tildelte beløpet.
Et formelt tildelingsbrev vil bli sendt ditt fakultet/institutt. I dette brevet blir søkerne bedt om å gi
tilbakemelding på om en ønsker å motta det tildelte beløpet. I tilfeller hvor søker ikke ønsker å motta
tildelingen på grunn av redusert tildelingsbeløp eller andre grunner, vil beløpet bli overført til
tildelingen neste års tildeling.
Mer informasjon om «Program for undervisningskvalitet» og «Strategisk utdanningsutvalg» finnes
på programmets hjemmeside:
http://result.uit.no/prosjektmidler/

Vibeke Flytkjær
Faggruppeleder IKT og Læring, seniorrådgiver (Group leader ICT and Learning, senioradvisor)
--------------------------------------------------------------------

UiT Norges arktiske universitet
(UiT The Arctic University of Norway, NO-9037 Tromsø)
Result/Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Centre for Teaching, Learning and Technology)
Office +47 77 64 62 09
Mobil +47 91 55 91 72
Email Vibeke.flytkjar@uit.no
Result web: http://result.uit.no
Result blogg: http://result.uit.no/blogg/
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