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Prosjektbeskrivelsen erstatter dokumentene Prosjektbegrunnelse og prosjektforslag i DIFIs prosjektveiviser. (Om Prosjektbeskrivelsen:
Prosjektbeskrivelsen er en overordnet plan for hele prosjektet, og blir skrevet på grunnlag av avklaringer gjort i løpet a v konseptfasen.
Prosjektbeskrivelsen er ledelsens grunnlag for å opprette en formell prosjektorganisering og igangsette planleggingsfasen. Mandat for
konseptfasen og prosjektbeskrivelsen vil inneholde noen av de samme elementene, men det første dokumentet beskriver hvorfor
organisasjonen bør bruke ressurser på å utrede et mulig prosjekt, og hvordan denne utredningen skal organiseres og gjennomføres.
Prosjektbeskrivelsen er resultatet av utredningene i konseptfasen, og gir linjeledelsen en tilstrekkelig utdypende beskrivelse av prosjektet
til at de kan utnevne nødvendige prosjektroller og – ressurser og beslutte igangsetting. Omfang og detaljering i prosjektbeskrivelsen
tilpasses størrelsen på prosjektet og prosjektets omgivelser. Prosjektbeskrivelsen er prosjektlederens arbeidsbeskrivelse og utgjør en
forpliktende avtale mellom linjeledelsen og prosjektorganisasjonen. En god prosjektbeskrivelse er tydelig på leveranser, med klare
avgrensninger og realistiske estimater.)

1.

Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet

(Beskriv kort, konkret og faktabasert hvorfor prosjektet bør gjennomføres: Nåværende situasjon og ønsket situasjonen etter at
prosjektet er ferdig eller leveransene fra prosjektet er implementert. Hvis det er gjort tidligere arbeid som har betydning for prosjektets
gjennomføring, så kommenter dette. Beskrivelsen skal gi ledelsen grunnlag for å ta en informert beslutning om hvorvidt prosje ktet er
prioritert og gjennomførbart på nåværende tidspunkt eller ikke.)

Studieårets inndeling setter vesentlige rammer for hvordan man planlegger undervisningen og
tilrettelegger for læring. Det er behov for å se om en ny semesterinndeling i høyere grad kan
fremme utviklingen av undervisningen med større variasjon i programdesign, læringsaktiviteter
og vurderingsformer, og som bidrar til transformasjon av utdanningen. Samtidig skal man sikre
effektiv administrasjon, god utnyttelse av lokaler og infrastruktur og tidsbruk for ansatte og
studenter. Studieårets inndeling bør også legge til rette for at vitenskapelig ansatte skal ha
perioder hvor det er mulig å drive med sammenhengende forskning, utvikling av
undervisningsopplegg eller lengre opphold utenfor campus. En vurdering av studieårets
inndeling bør også ta inn over seg hvordan man bedre kan legge til rette for fleksibilitet og læring
hele livet, både for studenter og arbeidstakere. Det er videre en rekke administrative forhold som
bør tas med inn i vurderingene, herunder blant annet timeplanlegging og den praktiske
gjennomføringen av eksamen.
Rektors ledergruppe (RLG) og Studieutvalget (SU) hadde et felles utdanningsseminar på Sem 12.
og 13. mars 2019. Semesterstruktur var der ett av temaene som ble diskutert. På
utdanningsseminaret ble det lagt frem ulike mulige modeller, og felles for disse modellene var at
alle la opp til mer sekvensiell undervisning og at studentene og undervisere kan konsentrere seg
om færre emner over en mer konsentrert periode. Alle modellene var mer blokkbasert enn dagens
modell.
Man ser at mulige gevinster av dette prosjektet er måloppnåelse for en rekke av målene i
strategien for 2019-2023 og utviklingsavtalen med KD 2019-2022. Endring av semesterstruktur
vil være en stor omlegging ved NMBU som vil påvirke svært mange ansatte, studenter og
prosesser. Dette bør derfor gjennomføres som et prosjekt med bred deltakelse fra fakultetene,
avdelingene, studentene og utvalgene ved NMBU. Dette er også helt nødvendig for at de mange
potensielle gevinstene fra prosjektet skal sikres og hentes ut.
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Tiden vi er inne i preges av raske omstillinger i samfunnet. Som universitet må vi tilpasse oss
denne omstillingen. Nylig la regjeringen fram Kompetansereformen – Lære hele livet (Meld. St. 14
(2019-2020). Denne forsterker vårt eget satsningsområde «Læring hele livet» i NMBUs strategi
for 2019-2023 hvor vi blant annet skal «utvikle livslange læringsløp med fleksible og tilgjengelige
kursporteføljer for næringsliv, offentlig forvaltning og andre som søker kunnskap innenfor våre
fagområder» og «øke tilbudet av etter- og videreutdanning innen våre fagområder for
arbeidslivet». En mer modulbasert semesterstruktur kan være et virkemiddel for å innfri disse
målene og skape nye og bedre muligheter for samarbeid med næringslivet.
I 2020 går vi inn i «the decade of action” med hensyn til bærekraftsagendaen 2030. NMBU har
løftet fram Felles innsats for en bærekraftig framtid og tverrfaglighet som viktige satsninger i
strategien. Bærekraftsmålene og deres kompleksitet viser oss at samarbeid og tverrfaglighet er
viktigere enn noen gang hvis vi skal finne innovative og gode løsninger på utfordringene. I
strategien har vi derfor som mål å «utvikle tverrfaglighet som et generelt bærende prinsipp og
arbeidsmetode for forskning, utdanning, innovasjon og formidling» og «trene studenter og ansatte
til å samhandle i team, og etablere arenaer for integrasjon av forskning, utdanning og innovasjon,
som tverrfaglige prosjektemner og idéverksteder». En mer fleksibel semesterstruktur kan bidra
til å åpne for mer samarbeid på tvers av fagområder og fakulteter for å trene nøkkelkompetanser
for bærekraft og tverrfaglighet.
Flyttingen av Veterinærhøyskolen til Campus Ås er nært forestående, og forventningene om
faglige synergier innen både forskning og utdanning er nedfelt i både strategien, utviklingsavtalen
og Samfunns- og effektmålene for samlokaliseringsprosjektet. Sammen med målene innenfor
innsatsområdet tverrfaglighet i strategien og utviklingsavtalen gir flyttingen en god grunn til å se
på hvordan en endret semesterstruktur kan bidra til å hente ut disse synergiene,
I tillegg til at utviklingen innen digitalisering nå skaper nytt rom for å tenke nytt omkring
undervisning, vurdering og studieadministrasjon, peker disse aspektene på at dette er en
passende tid for å se på semesterinndelingen på nytt ved NMBU. En nøyere beskrivelse av de
ønskede gevinstene er beskrevet i neste avsnitt.
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2.

Mål og ønskede gevinster

(Beskriv kort målene for prosjektet. Vis først hvilke overordnede mål for NMB dette prosjektet skal bidra til oppfyllelsen av. Deretter
beskrives de planlagte langsiktige gevinstene av dette prosjektet. Merk at gevinstene realiseres av linjen i hovedsak etter at prosjektet er
avsluttet. Planlagte positive gevinster kalles effektmål. Til sist konkretiseres prosjektets mål – som prosjektorganisasjonen er ansvarlig
for. Dette resultatmål i prosjektet.

Effektmålene i prosjektet (de positive gevinstene) er beskrevet nedenfor. I parenteser er det
henvist til strategiske satsninger og NMBUs læringsfilosofi som gevinstrealiseringen vil støtte opp
om hvis de innfris.
Nivå

Beskrivelse

Suksesskriterier

Effektmål 1

Forskningen viser at læringsutbytte er særlig knyttet til
følelsen av relevans og motivasjon, som videre gir økt
bevissthet, oppmerksomhet og fokus. Læring er en aktiv
kognitiv prosess som krever innsats fra studenten, og
studentaktiv læring er derfor nedfelt i NMBUs
læringsfilosofi. Kortere perioder med prosjekt- eller
problembasert læring formet rundt motiverende og
relevante utfordringer/oppgaver kan i mange
sammenhenger gi økt fokus og oppmerksomhet på det
som skal læres. På kort tid kan man trenge dypt inn i en
tematikk. Prosjektformen, som gjerne også er formet som
samarbeid, gir også rom for å trene viktige generiske
kompetanser som tverrfaglighet (jfr neste punkt), kritisk
tenkning, kreativitet og selvrefleksjon (Jfr «Key
competences for HESD» i rapporten SDG-Quality for
higher education. Relevante prosjekter kan gjerne være i
samarbeid med samfunnet og næringslivet og på tvers av
studieprogrammer. Korte og fokuserte prosjekter kan
være enklere å koordinere og organisere på tvers av
gamle «siloer». En struktur med flere korte blokker
trenger ikke gå på bekostning av større, kanskje mer
teoretiske, emner som krever mer modning ved at blokker
kan benyttes som moduler i de større emnene. Flere
korte blokker muliggjør også i større grad andre typer
student aktiv læring, en type frie vekter (f.eks etter modell
av ACT’s, ved Wageningen University and Reserch) hvor
studenter jobber prosjektbasert på reelle, gjerne
bærekraftsrelaterte problemstillinger fra næringsliv og
forvaltning. Et NMBU eksempel er emnet «Design for
Society» ved LANDSAM våren 2019. Dette kan også ses
i lys av idéverkstedet EIK ved NMBU hvor studenter
jobber dedikert og til dels selvstendig med reelle
problemstillinger fra eksterne eller interne
oppdragsgivere.

Fakultetenes evne til å
se mulighetene for økt
grad av studentaktiv
læring som ligger i
blokkstrukturen.

Flere korte blokker i semesteret kan åpne for mer
samarbeid på tvers av programmer og fakulteter ved at
fleksibiliteten presumtivt øker med mindre
«byggeklosser» i studieprogrammene. Enkelte blokker

God oversikt over
NMBUs bærekraftsinitiativer i emner og
forskningsprosjekter

Forbedret
læringsutbytte i
mange emner
gjennom studentaktiv
og problembasert
læring (Overordnet
satsning,
Tverrfaglighet,
Læringsfilosofien)

Effektmål 2
Økt fokus på
bærekraft og
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tverrfaglighet
(Overordnet satsning,
Tverrfaglighet)

Effektmål 3
Økt studentmobilitet
og læring hele livet
(Læring hele livet, Det
digitale samfunn)

Effektmål 4
Styrket
kunnskapstriangel
F+U+I
(Overordnet satsning,
FFU, Læringsfilosofien)

Dokumenteier:

kan for eksempel dedikeres til «Tverrfaglig
samarbeidskompetanse» hvor studenter fra alle fakulteter
og programmer på et visst stadium i studiet jobber i
tverrfaglige grupper om bærekraftsrelaterte prosjekter. De
komplekse utfordringene som bærekraftsagendaen
uttrykker viser at et bredt spekter av fagkompetanser må
samarbeide for å finne gode, innovative, reflekterte og
objektive forslag til løsninger og kunnskapsgrunnlag for
gode beslutninger. Korte blokker avsatt til dette formålet,
med bredt samarbeid mellom fakultetene, vil kunne være
lettere å realisere med en mer fleksibel struktur på
studieåret. I tillegg til at nye «på-tvers emner» kan
realiseres, gir en eventuell omlegging av emnestrukturen
en mulighet til å oppdatere emner og emnebeskrivelser
og sette disse inn i en bærekrafts-kontekst. Dette kan
bidra til et betydelig forsterket bærekraftsfokus for
utdanningene ved NMBU.

(Jfr Bærekraftskartleggingsprosjektet)
Fakultetenes evne til å
jobbe på tvers og
samarbeide om
emneutvikling og å øke
fokuset på bærekraft i
emner og
emnebeskrivelser.
UAs evne til å legge til
rette for samarbeid på
tvers mellom
fakultetene.
Kriterier for vurdering
av gevinstrealisering
kan baseres på notatet
«Tverrfaglighet og
tverrfaglig kompetanse
ved NMBU» (P360:
20/01772-1).

Den økte fleksibiliteten vil også kunne åpne for mer
mobilitet inn og ut av universitetet. Det kan for eksempel
gjøre det enklere å innpasse praksisperioder i studier der
det er aktuelt. Studenter kan potensielt lettere innpasse
kortere utvekslingsopphold for å følge emner ved andre
studiesteder (gitt at slike tilbud finnes). Korte kurs gir
også åpning for å være mer attraktive for næringsliv og
forvaltning med hensyn til å tilby kompetansehevende
kurs. Dette vil kunne forsterke EVU aktiviteten ved
NMBU, og særlig hvis egenbetalingsforskriftens regler
mykes opp. Den økte digitaliseringen av emnene ved
NMBU som følge av Koronapandemien er i tråd med
målene i satsningsområdet Det digitale samfunn. Økt
tilgjengelighet av digitaliserte emnetilbud muliggjør at
blokk-emner kan kjøres såkalt semi-synkront , dvs flere
ganger pr år i ulike blokker, eller helt «asynkront», når
studenten ønsker det. Begge deler gjerne i kombinasjon
med EVU dersom emnet tillater det.
En motivasjon for og en gevinst høstet av omleggingen til
en ny semesterstruktur i 2003 med tre korte blokker i
august, januar og juni var frigjøringen av tid til fokusert
forskningsarbeid for de vitenskapelige ansatte og støtten
fra teknisk-administrativt ansatte. Det er realistisk å tenke
seg en fortsatt og forsterket gevinst av dette dersom det
legges opp til enda flere blokker. Her kan man også se
for seg mulighet for å inkludere studenter i enda større
grad i forskning og innovasjon ved at forskningsprosjekter
utnytter blokkene til å engasjere og motivere for læring
ved at studenter får anledning til å delta i pågående
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prosjekter i kortere perioder. Dette er forskningsbasert
(og innovasjonsbasert) utdanning og i tråd med
læringsfilosofiens mål om at studenter skal være aktive
deltakere i fagmiljøet. Studenters innovasjonsevne og
kreativitet vil videre kunne være en stor styrke for
forskningen og innovasjonen. En struktur med flere og
kortere blokker kan gjøre det enklere å inkludere
studenter i forskning allerede fra starten av studiene, og
ikke bare i forbindelse med gradsoppgaver.
Effektmål 5
Effektivisering av
utdanning,
synergiuthenting
(Tverrfaglighet, Et
samlet universitet)

Effektmål 6
Arealeffektivisering
(Et samlet universitet,
Det digitale samfunn)

Dokumenteier:

I dag er det en del overlapp mellom emner som
undervises med hensyn til deler av innholdet. Kortere
blokker vil kunne gi en effektiviseringsgevinst dersom
overlappende tema innordnes i blokker og koordineres
mellom studieprogrammer og større emner som går over
flere blokker og slik undervises kun én gang.
Eksempelvis kan en blokk om ernæring kanskje inngå i
programmer ved BIOVIT samtidig som det er en modul i
et større emne i Veterinærstudiet. Enkelte avgrensede og
grunnleggende temaer innenfor matematikk, statistikk,
kjemi, biologi, fysikk, økonomi m.m. ville kanskje også
være aktuelle og enklere å innlemme i andre
emner/programmer dersom de var organisert og
undervist i korte blokker. Dette er bare noen av mange
eksempler på mulige effektiviseringer og synergieffekter.

Tett samarbeid mellom
fakultetene og
studieavdelingen.

NMBUs arealer er under press. Studentantallet har økt
betydelig i en periode der arealer som er tilgengelig for
undervisning ikke har økt tilsvarende. Samtidig er det en
villet prosess å legge til rette for mer variasjon i
undervisningsformer og arealkrevende studentaktive
læringsformer. Statistikk viser at dagens inndeling av
studieåret kanskje ikke er fleksibel nok til å koble
arealbehov og utnyttelsesgrad på en tilstrekkelig god
måte. Presumtivt vil en semesterstruktur med flere
blokker (mindre byggeklosser) i større grad kunne utnytte
romkapasiteten bedre. For eksempel vil det være enklere
å innpasse samlingsbaserte utdanningsløp (som i
lærerutdanningen og veterinærutdanningen) i blokker og
slik frigjøre arealene til andre emner resten av året. Det
vil også være enklere å finne rom til campusbasert EVUaktiviteter. Med den raske digitale omleggingen av kurs vi
er vitne til nå (i sammenheng med koronapandemien) kan
en ytterligere frigjøring av arealer nås ved at en del kurs i
sin helhet foregår i virtuelle rom i blokkene. Digital
undervisning krever tett oppfølging fra lærere og
hjelpelærere for å sikre godt læringsutbytte, og prosjektet
bør gi en vurdering av om dette er enklere å oppnå med
en sterkere blokkstruktur enn i dagens modell.

Tett samarbeid mellom
fakultetene og
studieavdelingen.
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evne og kapasitet til
time- og
eksamensplanlegging
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Se avsnitt 4.

Resultatmål for
prosjektet

3.

Rammebetingelser

(Gi en beskrivelse av relevante rammebetingelser som lover, forskrifter, retningslinjer og føringer.)

Studieårets inndeling må sikre at studenter sikres muligheten til normal studieprogresjon med
60 stp pr år. Semesterstrukturen må være i samsvar med eller oppfylle alle relevante
lovparagrafer i UH-loven og NMBUs studieforskrift og phd-forskrift.

4.

Prosjektets produkter (leveranser) og avgrensning

(Beskriv så kort som mulig prosjektets hovedleveranser. Leveransene kan være organisatoriske (for eksempel beskrivelse av end ret
arbeidsprosess, nytt lederprogram, ny struktur) tekniske (for eksempel nytt elektronisk saksbehandlingssystem, e-lærings-plattform)
eller aktivitetsorienterte (for eksempel et stort arrangement). Vis tydelig hvor grensene for prosjektets leveranser går.
Prosjektbeskrivelsen er prosjektlederens «kontrakt» med oppdragsgiver/linjeledelsen og forplikter både prosjektleder og
oppdragsgiver.)

Prosjektgruppen skal utrede 1-2 alternative modeller til dagens semesterstruktur med
utgangspunkt i skissene som ble foreslått på utdanningsseminaret (Fig 1). Prosjektet bør innhente
informasjon fra institusjoner som har erfaring med slike eller liknende strukturer. Prosjektet skal
gjennom SWOT-analyser og risikovurderinger kartlegge fordeler og ulemper ved både dagens
struktur og alternativene. Prosjektets hovedleveranse skal være en anbefaling til Rektor om en
inndeling av studieåret i mars 2021. Dersom dagens struktur blir vedtatt opprettholdt, avsluttes
prosjektet i mars 2021. I motsatt fall, dersom ny struktur vedtas, videreføres prosjektet i henhold
til tidsplanen med en implementering av ny struktur ved fakultetene og i Studieavdelingen. I
henhold til tidsplanen skal en eventuell ny struktur tre i kraft fra august 2022. I denne fasen vil
prosjektleder og prosjektgruppen ha en koordinerende rolle.
Leveranser

Beskrivelse

Anbefaling om
semesterstruktur
(Fase 1 og 2))

Prosjektet skal levere en anbefaling om semesterstruktur fra august 2022 til rektor.
Anbefalingen bør basere seg på en SWOT-analyse med risikovurderinger og
kost/nytte-vurderinger. Den bør også inneholde en overordnet implementeringsplan
for en eventuell ny semesterstruktur for perioden mars 2021 – august 2022.
Dersom ny struktur vedtas, skal prosjektet levere en mer detaljert plan for en
koordinert implementering på fakultetene på NMBU innen 1.juni 2021.

Implementering av ny
semesterstruktur
(Eventuell fase 3 og 4)

Dersom prosjektet går inn i fase 3 (ny struktur vedtatt) skal prosjektet støtte opp om
og koordinere implementeringen av beslutningen fra fase 2.
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Kartlegging av
tilgjengelighet,
anbudsinnhenting og
evt innkjøp av nytt
timeplanleggingsverktøy

En mulig leveranse fra prosjektet er nytt timeplanlegingsverktøy. Det vil i løpet av
prosjektet bli undersøkt om det evt finnes andre verktøy på markedet som er mer
egnet til å håndtere timeplanlegging for å dekke NMBUs behov. Det kan da bli
aktuelt å gå til innkjøp av et slikt verktøy. Det må beregnes en anbudsrunde på
dette.

Figur 1: Skisser til alternative semesterstrukturer fra gruppearbeidet under utdanningsseminaret
mars 2019.
Avgrensninger (hva er ikke en del av leveransen):
Prosjektgruppa skal ikke stå for selve implementeringen av en ny semesterstruktur. Prosjektets
gjennomføringsfase nr 3 (jfr avsnitt 8: Tidsplan og milepæler) skjer i fakultetslinjene, men med
støtte fra prosjektgruppa, studieavdelingen og UA for øvrig. Prosjektet skal heller ikke utrede
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endrede behov eller utvikling av undervisningsrom og eiendomsmassen for øvrig. Dette er
oppgaver som faller inn under videre rullering av Campusplanen.

5.

Vurdering av usikkerhet i prosjektet: Trusler og
muligheter

(Beskriv så kort som mulig hvilke interne og eksterne forhold som innebærer trusler og muligheter for prosjektet.)

Interne og eksterne forhold som påvirker prosjektets leveranser (hva er det viktig at prosjektet
forholder seg til?):
Trusler

Beskrivelse

Reduserende tiltak

Manglende
prosjektledelses-kapasitet i
Studieavdelingen (SA)

Dagens ressurser i SA er i stor grad
bunnet opp i drift og det er derfor lite
ressurser til utviklingsprosjekter. De
siste par decennier har studenttallet
mer enn doblet seg på NMBU uten
at bemanningen har økt i særlig
grad. SA er nå også overbelastet
grunnet omleggingen til digital
undervisning, vurdering og andre
forhold som følge av koronasituasjonen. Det er stor usikkerhet
mht videre undervisning i 2020, noe
som medfører en viss grad av
dobbel-planlegging for å ta hensyn
til mulige utviklings-scenarier for
pandemien.

Tilføre kapasitet og kompetanse for
prosjektledelse til Studieavdelingen.

Manglende endringskraft
og -evne i organisasjonen.

Mange jobber nå intenst med å
opprettholde utdanningskvaliteten
og digitalisere emner og vurderinger
på NMBU som følge av pandemien.
Dette kan medføre at folk er
endringstrøtte. Dette kan være en
trussel for implementering gitt at ny
struktur vedtas.

Fokusere på mulighetene som endringer
som nå gjøres kan gi til forbedret
utdanningstilbud og EVU inn i en ny
semesterstruktur.

Langvarig korona-pandemi

Den usikre situasjonen knyttet til
pandemien, kan medføre at
prosjektet ikke kan holde oppsatt
tidsplan.

Utvide fasene i tidsplanen og utsette
innføringen av ny struktur dersom det blir
nødvendig.

Muligheter

Beskrivelse

Tiltak

Økt samarbeid om
utdanning mellom
fakultetene ved NMBU

Prosjektet kan gi økt innsikt i
hverandres studietilbud og gi innspill
til økt samarbeid på tvers.

Legge til rette for gode innspillsprosesser undervegs i prosjektet.
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Profilering av
Bærekraftsuniversitetet

6.

Prosjektet kan gi et viktig bidrag til
profilering av NMBU som
Bærekraftsuniversitetet

Forutsetter at prosjektets gevinster
kommuniseres ut.

Val g av al ternati v og n ytte/kost-vurderi ng
Alternative løsninger/konsepter med vurdering og valg

(Beskriv så kort som mulig de alternative løsningsforslagene som har blitt vurdert i konseptfasen. Beskriv kort hvorfor valgte
løsning/ konsept er foretrukket.)

Dagens semesterstruktur er alternativet til ny semesterstruktur. Denne vil bli vurdert sammen
med alternativene i prosjektet. Prosjektet ønskes gjennomført for å utrede de potensielle
gevinstene ved en endring.

Gevinstoversikt
(Sett opp en oversikt over forventede gevinstene jamfør effektmålene i punkt 2 over. Beskriv hvem som vil oppleve gevinsten og hvordan.
Om mulig beskriv også forutsetninger for at gevinstene skal kunne realiseres. Dette er en begynnelse på en gevinstrealiseringsplan som
prosjektet skal videreutvikle gjennom hele prosjektets levetid. Merk at gevinster kan være både «harde» og «myke»).

Gevinster

For hvem, og hvordan fremkommer
gevinsten?

Forutsetninger for at
gevinsten skal kunne
realiseres

Forbedret læringsutbytte i mange
emner gjennom studentaktiv og
problembasert læring

For studentene: Økt læringsutbytte.
For NMBU: Sterkere kandidater
uteksamineres, noe som gir mange
positive ringvirkninger.

At de nye
emnetilbudene bidrar
til at læringsutbyttet
faktisk øker.

Økt fokus på bærekraft og
tverrfaglighet

For studentene: Økt tilfang av generiske
kompetanser, som tverrfaglig
samarbeidsevne, systeminnsikt, kritisk
tenkning mm. Mer attraktive på
arbeidsmarkedet og inn i det grønne
skiftet.
For NMBU: Styrking av
bærekraftsprofilen, økt samarbeid på
tvers mellom fakultetene, også om
forskning og innovasjon.
For kloden: Et bidrag til en mer
bærekraftig framtid.

At vi lykkes med å
bryte ned siloer og
samarbeide bedre på
tvers.

Økt studentmobilitet og læring hele
livet

For studentene: Større muligheter for
mobilitet, praksis og
internships/selvutvikling. Mer fleksibilitet i
utdanningsløpet dersom emner tilbys

Tett samarbeid med
samfunnet og andre
UH-institusjoner.
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både synkront, semi-synkront og
asynkront.
For arbeidsmarkedet: Økt tilgang til
kompetansepåfyll.
For NMBU: Økt inntjening gjennom EVU
utbygging.

Digitalisering av flere
emner.

Styrket kunnskapstriangel
F+U+I

For studentene: Bedre læringsutbytte
gjennom opplevelse av økt motivasjon og
relevans ved å bli inkludert i forskningsog innovasjonsprosjekter fra begynnelsen
av studiet.
For forskere/innovatører: Kreative bidrag
fra studenter inn i prosjektene.
For NMBU: Styrket FUI.

At studenter faktisk
inviteres inn i
prosjekter allerede fra
tidlig i studiet.

Effektivisering av utdanning,
synergiuthenting

For studentene: Mindre overlapp mellom
emner. Flere treffpunkter med studenter
fra andre programmer.
For vitenskapelige ansatte: Mer effektiv
tidsbruk. Frigjort tid til forskningsfokus.

Tett samarbeid mellom
programrådene ved
fakultetene for å
planlegge
synergiuthentinger ved
samkjøring av
undervisning.

Arealeffektivisering

For studentene: Eventuelt ekstra frigjort
areal kan benyttes til gruppearbeid,
faglige hjem etc.
For studieavdelingen: Økt mulighet til å
innpasse ulike typer undervisning i
tilgjengelige undervisningsrom.
For NMBU: Arealeffektivisering er
kostnadsbesparende.

Gode nok
planleggingsverktøy for
time- og
eksamensplanlegging.
Tilstrekkelig
informasjon fra
fakultetene mht
praktiske/IT/AV-behov
knyttet til emnene

Nytte/kost-vurderinger
(Legg inn de foreløpige forventinger til utgifter og eventuelle økonomiske gevinster. Der det ikke er mulig å kvantifisere de økonomiske
gevinstene beskrives de kvalitative gevinstene).

Økonomiske
hovedtall/kvalitative gevinster

År 1

År 2

Prosjektutgifter eksterne

Møtevirksomhet/reiser
prosjektgruppe-medlemmer
100 KNOK

Innkjøp av evt nytt time/eksamens-planleggingsverktøy + evt kurs
500 KNOK
Møtevirksomhet 150 KNOK

Prosjektutgifter interne
(ressursbruk personell)

Prosjektleder 50% (Stud.avd,
600 KNOK)
Prosjektgruppen ~ 8-10
medlemmer (á 5-20%)
(Fakultetene + Stud.avd)

Prosjektleder 50% (Stud.avd,
600 KNOK)
Alle berørte ansatte ved
fakultetene og i UA (mulig å
kvantifisere?)
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Økonomiske gevinster
(besparelser)
Kvalitative gevinster
Kvalitativ gevinst 1 (beskriv)

Dersom bedre
planleggingsverktøy
anskaffes, kan det på sikt gi
mer effektiv time- og
eksamensplanlegging.

Mange av gevinstene ved en
ny struktur er langsiktige.
Utdanningskvalitet,
tverrfaglige synergier i FUI.
Større kurstilbud, EVU.
Omdømme/rekruttering.
Mer effektiv utnyttelse av
lærerressurser og areal
(utsetter behov for
utbygginger/rekrutteringer).
Bevaring av eksisterende
semesterstruktur er
besparende på kort sikt
(minimal kortsiktig innsats),
men kan ha større kostnader
på lang sikt (tap av langsiktig
gevinst).

Kvalitativ gevinst 2 (beskriv)

7.

Prosjektets avhengi gheter og forutsetni nger
Avhengigheter

[Beskriv kort interne og eksterne avhengigheter prosjektet har (for eksempel til andre prosjekter, interne og eksterne leveranser, tilgang
til data, innkjøp, felleskomponenter mv. Dette er kjente avhengigheter (ikke usikkerheter) som prosjektet må ivareta/ bygge inn ifm den
videre planleggingen av prosjektet.]

Dersom prosjektet når gjennomføringsfase 3 (jfr Avsnitt 8) vil gevinstuthentingen av mange av
effektmålene avhenge av tett samarbeid mellom fakultetene for å utnytte alle «på tvers»mulighetene for samkjøring av emner. For eksempel vil effektmålet om økt fokus på bærekraft
og tverrfaglighet kunne ha større gevinstpotensiale dersom bærekrafts-kartleggingsprosjektet
er gjennomført på hele emneporteføljen ved NMBU. Bær ekrafts-topologien vil være et godt
grunnlag for å koordinere aktiviteter på tvers av alle fakultetene.
Dette prosjektet er en del av en større omlegging av utdanningene ved NMBU,
Utdanningstransformasjonen 2025, som handler om å innfri målene i strategien for NMBU på
utdanningssiden.
Det vil videre være viktig å koordinere dette ar beidet med Campusplanens videre
implementering innenfor de frihetsgrader som ligger i den, og med hensyn til videre ruller ing av
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planen i framtiden, for å gi fart på utviklingen av alternative undervisningsmetoder og hente ut
gevinstene av dette prosjektet mest mulig.

Forutsetninger for en vellykket gjennomføring
[Beskriv kort hvilke forutsetninger som vil bli viktige for at prosjektet skal lykkes.]

•

Det forutsettes at Studieavdelingen tilføres ressurser til en 50% prosjektlederstilling over 12 år, avhengig av prosjektets varighet.

•

Forankring i organisasjonen gjennom god informasjon og innspillsmuligheter vil være
viktig for en vellykket implementering av en eventuell ny semesterstruktur. Prosjektets
progresjon må informeres hyppig i styringsgruppa/ RLG, SU, FU, UAL, IDF,
Studenttinget/ AU.

•

Et godt time- og eksamensplanverktøy kan være nødvendig. Det samme gjelder en
forbedring av datakvaliteten fra fakultetene i EPN mht behov knyttet til undervisningen
(rom, IT/ AV, mulige tider for undervisning, diverse avhengigheter til andre emner m.m.)

8.

Grov ti dspl an og m il epæl er

(Angi forventet overordnet tidsplan og milepæler for prosjektet som helhet. Beskriv kortfattet hvordan planleggingsfasen skal
organiseres og gjennomføres, hvor lang tid den vil ta, hvor mye tid den vil kreve av hvilke ressurser m.m.)

Fase

Tidsrom
(fra-til)

Hovedleveranser i fasen

Planleggingsfase

Mai 2020
– Aug
2020

•
•
•

Utnevne/ansette prosjektleder
Opprette formell prosjektstruktur.
Detaljere tidsplan og budsjett

(Gjennomføres i
Studieavdelingen under
ledelse av prosjekteier.)

1. gjennomføringsfase

Aug 2020
– Okt 2020

•

Kartlegging av alternative modeller
til dagens semesterstruktur.
Definere 1-2 alternativer for videre
utredning.
Forankring/Innspill

Anbefaling om
semesterstruktur

Når alternativene er valgt,
kartlegge behov og tilgjengelighet
mht planleggingsverktøy.
Eventuelt skrive «krav-spec» og
legge på anbud.

Kartlegging av
tilgjengelighet,
anbudsinnhenting og evt
innkjøp av nytt
timeplanleggingsverktøy

Utrede valgte modeller (inkl.
dagens), SWOT, risiko-vurdere,
kostnadsanalyser.
Forankring/Innspill

Anbefaling om
semesterstruktur.

•
•
•

•
2. gjennomføringsfase

Okt 2020 –
Mar 2021

•

•
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•
•
•

3. gjennomføringsfase

Mar 2021Mar 2022

•

Apr 2022 Aug 2022

•
•

9.

Vurdere evt innkomne tilbud på
planleggingsverktøy.

Gitt vedtak om ny semesterstruktur.
•
Informasjonsmøter om nye struktur
ved fakultetene.
•
Fakultetene iverksetter en påtvers-koordinert tilpasning av
emner, LUB’er, studieprogrammer
og timeplaneksempler.
Spesifisering på emnenivå av
nødvendig planleggingsinfo,
undervisnings/vurderingsform,
rom/IKT/AV-behov, andre føringer.
Registrering i EPN
•
Studieavdelingen bistår med
koordinering, møtearrangementer
og studieadministrativ rådgivning.
•
Læringssenteret støtter utvikling
av undervisnings og
vurderingsformer gjennom sine
tjenestetilbud til fakultetene.
•
FIE og SEVU koordinerer
tilpasning av phd- og EVU-tilbud.
•
UA for øvrig støtter med
økonomisk og annen rådgivning,
IT/AV- teknisk tilpasning,
arealplanlegging, kommunikasjon
•

4. gjennomføringsfase

Gi rektor en anbefaling om
semesterstruktur modell.
Vedtak US

Evt innkjøp av
planleggingsverktøy.
Opplæring og testkjøring.

Kartlegging av
tilgjengelighet,
anbudsinnhenting og evt
innkjøp av nytt
timeplanleggingsverktøy
Anbefaling om
semesterstruktur

Kartlegging av
tilgjengelighet,
anbudsinnhenting og evt
innkjøp av nytt
timeplanleggingsverktøy

Emneansvarlige ferdigstiller emner
for høstens undervisning 2022.
Innføring av ny semesterstruktur

Organisering, roller og ansvar

(Angi hvem som er prosjekteier og hvem som sitter i styringsgruppen for prosjektet. Beskriv sammensetning av prosjektgruppen – antall
hoder og nødvendig kompetanse. Beskriv de ulike rollene med tilhørende ansvar og estimert tidsbruk/stillingsbrøk – minst for
planleggingsfasen.)
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Studieårets inndeling bestemmes av universitetsstyret etter forslag fra Rektor og
Studieavdelingen, og sånn sett er det naturlig at prosjektet organiseres under prorektor for
utdanning. Prosjektets ledelse vil derfor tillegges studieavdelingen. I prosjektgruppen er det
viktig å ha bred representasjon fra fakultetene, siden disse vil bli sterkt berørt dersom det vedtas
å endre semesterstrukturen. Studentene vi selvsagt også bli berørt, så det er viktig med
studentrepresentasjon. Videre bør det være kompetanse med hensyn til time- og
eksamensplanlegging med fra studieavdelingen. Studieutvalget ved NMBU har en sammensetning
som i stor grad dekker dette behovet og vil med ekstra deltakelse fra studieavdelingen utgjøre
prosjektgruppen for prosjektet (Studienemnda ved UMB var også prosjektgruppe ved tilsvarende
omlegging av semesterstrukturen i 200?).
•

Prosjekteier: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

•

Styringsgruppe : Rektors ledergruppe (RLG)

•

Prosjektleder: Utpekes/ansettes

•

Prosjektgruppe: Studieutvalget ved NMBU + NN (Time- og eksamensplanlegging) og NN
(sekretær) ved Studieavdelingen

10. Interessenter/målgrupper
[Hvem er de viktigste interne og eksterne interessentene i prosjektet?

Alle fakultetenes studieprogrammer vil bil berørt ved en eventuell endring i semesterstruktur, og
slik vil alle som følger, gjennomfører, planlegger eller støtter undervisning bli direkte berørt.
Endrede behov for IKT, areal, kursfinansiering og kompetansesikring vil videre kreve støtte fra de
fleste av Universitetsadministrasjonens avdelinger, samt administrative tjenester ved
fakultetene. Endringer i utdanningspraksisen til de vitenskapelige ansatte vil også berøre hvordan
de vil tilrettelegge egen tid til forskning. Vi kan derfor si at hele universitetet er interessenter i
dette prosjektet, selv om det er studenter, undervisere og studieadministrasjonen som vil bli mest
påvirket.
Navn og linjerolle

Vil kunne påvirke prosjektet, på hvilken
måte?

Vil kunne bli påvirket av prosjektet, på
hvilken måte?

Studenter

Gjennom deltakelse i prosjektgruppa,
drøftinger ved beslutningspunkter i
AU/Studenttinget.

En ny semesterstruktur vil i stor grad
påvirke studentenes studiehverdag.
En eventuell endring til mer
blokkundervisning vil medføre at
studenter i større grad vil jobbe
prosjektbasert og/eller med mer
sekvensiell fokus på enkelt-emner.
Samtidig vil det kunne føre til mer
fleksibilitet med tanke på oppbygging
av kursplaner, mobilitet og praksis.
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Studieavdelingen

Gjennom prosjektleder og deltakelse i
prosjektgruppa

Vil være sentral enhet i
implementeringen av en eventuell ny
semesterstruktur. En omlegging vil
nødvendiggjøre omlegginger i de
fleste studieadministrative systemer.
Vil ha rolle som koordinator og
rådgiver for omlegging av
studieprogrammer.

Fakultetene

Gjennom deltakelse i prosjektgruppa,
drøftinger ved beslutningspunkter i
RLG

Ved en eventuell omlegging vil
fakultetene ha ansvar for omlegging
av studieprogrammer og endringer
læringsutbyttebeskrivelser, samt de
faktiske endringene av emnene.

Læringssenteret

Gjennom prosjektleder

Økt behov for læringsstøtte for
tilpasning/utvikling av
blokkundervisning, inkl. alternative
undervisnings- og vurderingsformer.

Studentenes
Informasjonstorg, SiT

Gjennom prosjektleder

En endret struktur vil kunne føre til
endringer i behov/muligheter for og
gjennomføring av studentmobilitet.

Forskningsutvalget

Gjennom drøftinger ved
beslutningspunkter i FU

Endringer i semesterstruktur vil også
kunne påvirke emnetilbudet,
gjennomføring og struktur i phdutdanningen.

UA for øvrig

Gjennom drøftinger ved
beslutningspunkter i UAL

FIE: Overlappende med FU.
KOM:
POA:
ØK: Støtte for eventuelle økonomiske
tilpasninger ved innføring av kurs på
tvers.
IT: Eventuell IKT støtte/tilpasninger
for timeplanleggingsverktøy, digitale
undervisningsressurser.
EIA: Eventuelle tilpasninger av
undervisningsarealer.

11. Strategi for gjennomføring
[Et av hovedprinsippene i metodikken er at prosjektet skal tilpasses prosjektets omgivelser. Avhengig av type prosjekt vil det for
eksempel være relevant å ha (ta kontakt med prosjektkontoret for å diskutere hvilke av disse som vil være aktuelle i ditt prosjekt: for
eksempel i form av …]

•

Strategi for endringsledelse
Siden styringsgruppa utgjøres av RLG, vil fakultetenes øverste ledelse ha god kjennskap til
prosjektets progresjon og vil ha ansvar for informasjonsflyt ut i organisasjonen. Videre vil
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dekanene kunne iverksette eventuelle tilpasninger lokalt for å forberede implementeringen
av en eventuell ny semesterstruktur.

•

Strategi for overføring til linjen
Overføring til linjene skjer ved inngangen til gjennomføringsfase 3. Her blir medlemmene
av NMBU-SU sentrale og lokale støttespillere ute på fakultetene. Slik vil prosjektgruppas
rolle endres fra planlegging/utredning til operativ koordinering ved fakultetene.

12. Budsjett
(Kort beskrivelse av budsjettrammer for prosjektet).

Foruten interne personell-kostnader ved UA og fakultetene har budsjettet en kostnadsramme på
ca 2 millioner kr fordelt på 2 år (jfr. avsn. 6.3). Dette fordeler seg med 700 KNOK for
gjennomføringsfase 1 & 2 (År 1), og 1.3 mill for gjennomføringsfase 3 & 4 (År 2). Dette inkludert
evt nytt planleggingsverktøy.

13. Endringslogg
(Prosjektbeskrivelsen vedtas som utkast før planleggingsfase, og i endelig versjon i overgang til gjennomføringsfasen. Ved store
endringer i prosjektet underveis, og minst i overgang mellom definerte gjennomføringsfaser skal dokumentet oppdateres. Ved overgang
fra planleggings- til gjennomføringsfase, og ved senere revisjoner, skal det angis hvilke endringer som er gjort, hvem som har gjort
endringen, og hvem som har godkjent at endringen blir foretatt.)

Versjon

Dato

Endring

Ansvar for å beskrive
endringen

Ansvar for
godkjenning av
endring

0.9

11.05.20

Skisse ferdigstilt for RLG 12.05.20

SS og OJT

SS

14. Distribusjonslogg
(For å sikre at alle relevante interessenter har mottatt siste versjon av prosjektbeskrivelsen, må distribusjonsloggen oppdateres i tråd
med versjonshåndteringen.)

Versjon
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0.9
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Rektors ledergruppe (Behandling 12.05.20)

Status:
Under utarbeiding

Versjon:
0,5

Opprettet:
03.10.2018
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Prosjektbeskrivelse: «Prosjektnavn»

15. Veiledning - Prosjektbeskrivelse
Formål med prosjektbeskrivelsen
Formålet med prosjektbeskrivelsen er å definere prosjektet godt nok til at virksomhetsledelsen
v/prosjekteier kan vurdere sannsynligheten for at prosjektet totalt sett blir vellykket, og peke ut
riktig styringsgruppe, prosjektledelse og prosjektteam.
Hvem utarbeider prosjektbeskrivelsen?
Ansvaret for utarbeidelse av prosjektbeskrivelsen ligger hos utpekt prosjektleder eller hos den
som er utpekt som ansvarlig for konseptfasen.
Hvem mottar prosjektbeskrivelsen?
Prosjektbeskrivelsen mottas av prosjekteier, som godkjenner innholdet og forankrer innholdet i
ledelsen.
Når utarbeides prosjektbeskrivelsen?
Prosjektbeskrivelsen utarbeides i konseptfasen og godkjenning av prosjektbeskrivelsen skjer i
beslutningspunkt 2 – ved behov også i revidert utgave i beslutningspunkt 3. Dokumentet
oppdateres ikke etter planleggingsfasen da det i senere faser erstattes av styringsdokumentet.

Dokumenteier:

Status:
Under utarbeiding

Versjon:
0,5

Opprettet:
03.10.2018
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