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SFU-ordningen
• Nasjonal prestisjeordning
• Verkemiddel for å heve utdanningskvalitet:

• Stimulere og utvikle fagmiljø som gjer 
framifrå utdanning

• Analyse og utvikling av undervising og 
læringsarbeid -> kvalitetsheving og 
fornyelse

• Gode relasjonar mellom utdanning og 
samfunn/yrkesfelt

• Utvikling og spreiing av kunnskap

Frå NOKUT: 3(4) mill i året i 5 år (+ 5 år til) 
Frå UiB: «alle SF.. skal behandlast likt» 
Eigeninnsats frå partnarane

Krava for SFU-status:
• tilby framifrå FoU-basert 

utdanning
• utvikle innovative måtar å 

arbeide med FoU-basert 
utdanning

• bidra til utvikling og spreiing av 
kunnskap om utforming av 
undervisning og læringsmiljø 
som fremjer læring.



Hvem er “vi” i bioCEED?

Department of 
Arctic Biology

Institute of Marine Research
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Presenter2022-02-16 08:30:22--------------------------------------------Department of Biology at University  of Bergen Arctic Biology at the  University Centre at Svalbardthe Higher Education Research  Unit at University of Bergen  Institute of Marine Research.



Veien mot et SFU…

°

*°

*°

Skrivekomité
Turné hos gruppene (alle!)

Hurra!
Site visit

..tenners gnissel…  
Vi er videre!

SFU utlyst!

BIO sammenslåing (forskning og ledelse)
Kvalitetsreformen

Konsept (visjon, modell) 
Partneravtaler (BIO – UNIS – HI)

BIO Strategiplan (SFU!) 
BSc omlegging

Biofagevalueringen (…yesss!§)

°NOKUTs pris for kvalitet i utdanningene, *Ugleprisen
§3 CoE, 3 CoI, ERC Advanced Grant, 2 ISI Highly 
cited, 400 scientific papers/yr, 7 Research Schools,…



Fra SFUsøknadsplanleggingsmøte i 2011…
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Presentation Notes
Presenter2022-02-16 08:30:23--------------------------------------------Et skritt tilbake: første møtet i  planleggingsgruppa for SFU-søknad (over 3 år  siden). Utdanningsledelse -  absolutt ikke det første vi tenkte  på! Fraværende her….
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Presentation Notes
Presenter2022-02-16 08:30:23--------------------------------------------First: we have to realize that there                                                     is a principle difference between  teaching and learning…



Visjon:
bioCEED skal utdanne morgendagens biologer

• Biolog(i)en oppstår i spennet 
mellom teori, praksis, og 
samfunn

• For å lykkes må vi:
– Ta ‘triangelet’ i bruk!
– Fokusere på læring!
– Utnytte forskerkulturen!
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Presentation Notes
Presenter2022-02-16 08:30:23--------------------------------------------Skal ikke snakke så mye om  INNHOLDET i bioCEED i dag, men ta et  lite skritt til siden, og gi en  bitteliten intro.. Vårt  utgangspunkt og de tre  hovedgrepene. Men hva med  dagens tema –  utdanningsledelse?Søknadsprosessen: jeg snakket med  alle forskningsgruppene, og  mange av studentene. Noen  observasjoner som ble viktige for  hvordan vi utviklet prosjektet. ((I løpet av de siste tiårene har vi   sett en rivende utvikling i de roller  og oppgaver biologien - og  biologer - fyller i samfunnet vårt.  I dag er evolusjonsteoretisk  tenkning viktig ikke bare innen  biologifagene, men også innen  for eksempel medisin,  informasjonsteknologi,  forvaltning, humaniora og  samfunnsfag. Biologenes  praktiske ferdigheter, fra  genspleising via bioproduksjon til  naturovervåkning og analyse, er  stadig mer etterspurt innenfor  næringslivet så vel som  forvaltningen. De store globale  utfordringene innenfor  matproduksjon, miljø og klima  krever også biologisk funderte  løsninger. Biologenes rolle i  samfunnet kan sees på som et  (stadig voksende) triangel i  spennet mellom teori, praksis og  samfunn. Visjonen bak bioCEED  er at den rivende utviklingen  innenfor biologiens og  biologenes rolle i samfunnet  stiller nye krav, ikke bare til  innholdet i biologiutdanningene,  men også til hvordan vi utdanner  morgendagens biologer. Tre hovedgrep….  BioCEED vil (blant annet)ta i bruk hele det biologiske ‘triangelet’                                                        i undervisningen – gi studentene  erfaringer med teoretisk  fagkunnskap, praktiske  ferdigheter, og  samfunnsrelevante oppgaver  gjennom hele studieløpet. Dette  vil vi oppnå blant annet gjennom  å: fortsette satsingen på ‘felt  og lab’tilby utplassering i  forskning,  forvaltning og næring endre fra  undervisningskultur til  læringskultur aktivisere og  engasjere studentene i egen  læring utvikle og teste nye  læringsmetoder i hele  ‘triangelet’dele erfaringer via web-forum,  workshops, ‘undervisningsopphold’ og  konferanser ta med oss det  beste fra forskningskulturen inn i  undervisningen felles ansvar, kontinuerlig utvikling,              ‘peer-review’ og anerkjennelse  av suksess lage rom for  diskusjon, erfaringsutveksling,  læring, og utviklingdokumentere og spre kunnskap og  erfaringer med  biologiundervisningMålet er at utdanningene våre skal                                    utvikle grunnleggende  vitenskapelige ferdigheter og  holdninger hos studentene,  samtidig som de forbereder dem  på å løse viktige problemer i  vitenskap, industri, næring og  samfunn. ))



• ta i bruk hele det 
biologiske ‘triangelet’ i 
undervisningen

–gi studentene erfaring med 
teoretisk fagkunnskap, praktiske 
ferdigheter og samfunnsrelevante 
oppgaver gjennom hele studieløpet.

Dette vil vi oppnå gjennom å:
• Satse på felt og lab
• Tilby utplassering i forsking, 

forvalting og næring

Virkemidler
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Presentation Notes
Presenter2022-02-16 08:30:23--------------------------------------------BioCEED vil (blant annet)ta i bruk hele det biologiske ‘triangelet’                                                        i undervisningen – gi studentene  erfaringer med teoretisk  fagkunnskap, praktiske  ferdigheter, og  samfunnsrelevante oppgaver  gjennom hele studieløpet. Dette  vil vi oppnå blant annet gjennom  å: fortsette satsingen på ‘felt  og lab’tilby utplassering i  forskning,  forvaltning og næring endre fra  undervisningskultur til  læringskultur aktivisere og  engasjere studentene i egen  læring utvikle og teste nye  læringsmetoder i hele  ‘triangelet’dele erfaringer via web-forum,  workshops, ‘undervisningsopphold’ og  konferanser ta med oss det  beste fra forskningskulturen inn i  undervisningen felles ansvar, kontinuerlig utvikling,              ‘peer-review’ og anerkjennelse  av suksess lage rom for  diskusjon, erfaringsutveksling,  læring, og utviklingdokumentere og spre kunnskap og  erfaringer med  biologiundervisningMålet er at utdanningene våre skal                                    utvikle grunnleggende  vitenskapelige ferdigheter og  holdninger hos studentene,  samtidig som de forbereder dem  på å løse viktige problemer i  vitenskap, industri, næring og  samfunn. 



• Skifte frå undervisingskultur til læringskultur
• Aktivisere og engasjere studentene i egen læring
• Utvikle og teste nye læringsmetoder i heile triangelet
• Dele erfaringer (web-forum, workshops,

«undervisingstermin» og konferanser)

• Ta med det beste fra forskerkulturen inn i 
undervisningen!

• Felles ansvar, kontinuerlig utvikling, kollegavurdering og 
anerkjenne suksess

• Lage rom for diskusjon, erfaringsutveksling, læring og 
utvikling

• Dokumentere og spre kunnskap og erfaringer med 
biologiundervising

Virkemidler



WP1:
Teacher  
culture

WP2:
Learning 

environments

WP0: bioCEED project coordination

WP3:
Active 

students

W
P5:Educational

leadershipWP4:
Activity 

alignment

WP7: Sector/societal 
interaction

WP6: Spread best 
educational practice
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Presenter2022-02-16 08:30:23--------------------------------------------I  fjor:  søknaden. bioCEED  arbeidspakker – litt ryddigere enn forrige  slide… Det som skjer *I*  undervisningen, og det som er  rundt. Støtter opp om. Stor forskjell: ‘utdanningsledelse’                                            blitt egen arbeidspakke?? Hva  skjedde? Hvorfor er ledelse  kommet inn? Hva trenger vi  egentlig undervisningsledelse til? Illustrere vha to eksempler – WP                                                 1 og 3. Strategy 5: Efficient  leadership of educationAppoint and empower ‘leaders of                      education’ as part of institutional  leaderships Integrate education  and research in institutional  strategies and goals Identify and remove (infrastructure)  obstacles to development and  changeDevelop links to the higher education  sector (within our institutions, in  Norway, abroad) WP 5:  Strengthen and empower  educational leadership (WP  leader: AB) Appoint and empower ‘education                             leaders’ as part of institutional  leaderships Integrate and align  teaching and research in  strategic planning at the  institutions Identify and remove obstacles to  development and change, and develop  actions and strategies to remove  or mitigate them (local,  institutional and national level)  Incorporate teaching and  education efforts and success  into staff reward systems Explicitly promote education in our  internal communication (weekly  newsletter, web,...) 



WP3: aktive studenter

BIO 102 feltkurs 2012

… SOM ER “BIOLOGER” FRA FØRSTE DAG!

- Koble teori, ferdigheter, og praksis

- Utplassering i forskning, næring og 
forvaltning – ‘hva er jeg / hva kan jeg bli’?

- Utvikle og teste ut (digitale) hjelpemidler for 
ulike undervisningsformål og -former

- Gi ansvar: inolvere studentene i planlegging 
og gjennomføring av undervisning
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Presentation Notes
Presenter2022-02-16 08:30:24--------------------------------------------Påstand / problem: studentene  føler seg som mottakere av en  undervisning som blir gitt dem –  ikke som skapere av egen  læring. Samtidig er de (stadig  mer) artikulerte og tydelige på  hva de vil og trenger….Løsning: dra dem inn i planlegging  og gjennomføring av  undervisningen! (fra konsument  til produsent av kunnskap…)  Strategy 3: Active and motivated  students Engage students actively in pursuit                                                  of competence across the  biological ‘domain’ (content  knowledge, skills, and societal  relevance; Fig. 1) Increase  hands-on experience with  research, industries,  management and education Provide students with formative  feedback WP 3: Active students (WP  leader: AB) Redesign programmes and courses                                            and set learning goals that  engage students actively across  the biological ‘domain’ (Fig. 1,  see A14-A17) Integrate  problem-solving and  learning-to-learn skills across the  curriculumUse students actively in planning  and conducting learning activities;  provide opportunities for extra  involvement and activities, based  on student interests Offer  internships in the public and  private sector and research  laboratories from year 1 Provide certification (acquired  competence in specific topic, lab and field  security, etc.)



WP1: en kollegial lærerkultur

Forskere på feltarbeid, SEEDCLIM 2008

… INSPIRERT AV FORSKERKULTUREN!

- Undervisningsgrupper med felles ansvar for 
kurs, kursportefølje og programmer

- Fysiske og virtuelle ‘rom’ for samarbeid og 
erfaringsutveksling (inkl.- ‘lavterskeltilbud’)

- Premiering av innsats og suksess (vs. omfang)

- Mulighet for ‘undervisningstermin’
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Presentation Notes
Presenter2022-02-16 08:30:24--------------------------------------------Påstand / problem: mange undervisere                                                   er ensomme og føler seg ikke  sett! Kontrast til forskerkulturen – hvor  vi ser hverandre HELE TIDEN.  Som kollegaer, som  konkurrenter, som leder/ansatt  Løsning: Kan vi lære fra  forskerkulturen? ((Strategy 1: A collegial learning  culture among teachersShift from ‘teaching’ to ‘learning’                perspective in teacher thinking  and practice Develop a culture  of shared responsibility for  students, courses, and  programmes Create physical,  social, and virtual ‘spaces’ for  sharing experience and ideas  WP 1: A collegial learning culture  among teachers (WP leader:  BIO) Annual ‘teacher’s retreat’ where  teaching, learning, and curricula are  discussed. Each retreat will  explore a specific theme in  presentations, discussions, and  group work. Appoint two adjunct  Professors (educational  scientists in biology) to provide a  conduit for exchange of new  ideas, discuss and evaluate  actions, and publish BioCEED  findings. Develop ‘Teacher  groups’ that share responsibility  for education across related  courses Promote teaching skills renewal at                                                  all career stages through  pedagogic courses and  educational ‘sabbaticals’ to  exchange ideas and develop  curricula Develop a web forum  for presenting and discussing  methods and experience. ))



WP7: samfunnet inn i undervisningen
VI VIL DRA NÆRINGENE, OFFENTLIG SEKTOR, 
FORSKNINGEN , ++ INN I UNDERVISNINGEN!

- Kommunisere med ‘avtagere’ av biologer for 
å forstå samfunnets behov

…og for å kommunisere biologers bidrag!

- Lage møteplasser mellom universitetene, 
sektoren, og studentene

- Eksterne gjesteforelesere

- PRIME: Utplassering i privat og offentlig 
sektor fra dag 1 – ‘hva kan jeg bli’?

Presenter
Presentation Notes
Presenter2022-02-16 08:30:24--------------------------------------------Strategy 7: Interact with end-users  and stakeholders in the private  and public sector Increase and systematise  communication with employers,  end-users, and biology alumni to  better understand society’s  needs and to communicate the  contributions of biologists  Develop mechanisms for student  placement within the sector  during BSc and MScWork package 7: Strengthen links  between education and society  (WP leader: IMR)Annual meetings between BioCEED                             students and industry and sector  representatives to  echange  ideas and communicate  biologists’ contributions and  society’s needs BioCEED  workshops with end-user panels  to discuss biology-society  interactionsPresent BioCEED findings in  sector-specific journals and meetings



WP6: spre kunnskap

0

VI VIL DELE KUNNSKAP OM HVA SOM FREMMER 
GOD LÆRING I BIOLOGISTUDIENE!

- Forske på, og publisere om, biologilæring

- Utveksling: Prof II, institusjonsbesøk, 
‘undervisningstermin’

- Internasjonal rådgivende komité

- Reise på, og avholde, konferanser

- Webforum – åpent tilgjengelig idébank
SEEDCLIM feltarbeid 201
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Presenter2022-02-16 08:30:24--------------------------------------------Strategy 2: Optimal learning  environmentsAlign curricula, skills training, practice  opportunities, and evaluation  with learning goalsOptimize the physical and digital  learning environment to foster learning  across the biological ‘domain’  (content knowledge, skills, and  societal relevance; Fig. 1)  Continuous optimisation of  technical and administrative  support to educational needsEngage staff and students in renewal  of the broader learning  environment WP 2: Learning  environments (WP leader: BIO)Expand the learning environment  through integrating field, lab, and  internships Develop student  spaces (room for active,  interactive, and varied learning  experiences).Set up an exploratory ‘digital pack’                                    where the potential of emerging  new technologies in education is  explored and assessed, focusing  especially on lab and field  education. Increase education  support though appointing  dedicated educational technical  staff, and through targeted  training and exchange visits for  technical and administrative staff



bioCEED-prosjekterWP1 Lærerkultur
– Teacher’s retreat
– Web forum
– Prof II med fokus på lærerkulturutvikling
– Seminarserie om undervisning

WP2 Læringsmiljø
– ArtsApp til bruk i felt
– Bedre teknisk assistanse
– Sosiale media i undervisingen

WP3 Aktive studenter
– PRIME utplasseringer
– Kurslederkurs og bruke studenter i undervisning
– Felt og labsikkerhetskurs inkl. sertifisering og app

WP4 Tilpasse aktiviteter og mål
– Lærer, kandidat, og ‘sektor’undersøkelse
– Redesign kurs, programmer++
– Teste effekt av ulike metoder, …

WP5 Utdanningsledelse
– Utdanningsleder!
– Tellekanter og institusjonenes ‘blikk’

WP6 Erfaringsspredning
– Snakke om bioCEED rundt om kring…
– Nyhetsbrev
– Konferanser
– Publisere om resultatene i WP 1-5

WP7 Sektorkontakt
– Student-sektormøte
– Utplasseringer, vertskap, inspirator,…
– Spørreundersøkelse, sektorens behov og erfaringer
– Universitet - sektormøte



WP0
WP1
WP2

WP3  
WP5

WP4  
WP6

BioCEED leadership:
Centre leader and steering committee

BioCEED Advisory 
Board

The BioCEED consortium: 
Leadership of BIO, DAB, HERU and IMR

General 
Assembly

BIO AB HERU IMR

WP7

End-user panels 
Education sector, 
Wider society, 
Biology alumni





Havforskningens plass i bioCEED



Karrieredagen ved UiB 
Kunnskapsformidling om karriereveier

Praksisplasser for bachelor og master 
studenter



WP7 Links between education and society –

WP leader Gro I. van der Meeren

The main priorities under WP7 in 2014 have been 
the survey and the annual career day at BIO. These 
activities are proceeding according to plan.

Need for initiatives:

Collaboration between educational institutes and 
researcher/projects/ management tasks at the IMR



Be prepared to invite for:

• short-term internships for the Bachelor level
> one month

• longer-term internship for the Master level 
appr. 3 months

PRIME internship



Invite students to work with biological trained scientists 
in “real life”.



Laboratory tasks:
Stomach analyses, morphological measurments, 
simple specification analyses, quantification of 
biological samples, simple physical and chemical 
analyses etc..

Field work:
Data sampling, samples fixation, sample labeling, 
oceanographic sampling, etc.

Computer tasks:
Punching data, data quality checks, picture analyses, 
running models etc



Vi bør ha plass til i hvert fall 7 praktikanter 
hvert semester

Jeg vil ta kontakt med alle program og 
faggruppeledere i de neste månedene



Department of 
Arctic Biology
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