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Utlysning av midler til prosjekt innen IKT-støttet fleksibel høgre
utdanning for 2014 - prekvalifisering
Norgesuniversitetet lyser nå ut midler til prosjekt innen IKT-støttet fleksibel høgre utdanning for 2014.
Alle norske høgre læresteder kan søke. Kunnskapsdepartementet har gitt føringer for bruken av
prosjektmidlene. Se veiledningene på følgende nettadresse
http://norgesuniversitetet.no/utlysninger/utlysning2014

Prosjekt NUV støtter skal bidra til at relevant utdanning av høy kvalitet gjøres tilgjengelig for studenter
uavhengig av tid, sted, alder og livssituasjon. Dette skal gjøres gjennom utvikling av teknologistøttede
fleksible utdanningstilbud og utvikling av åpne digitale læringsressurser. Prosjektene skal videre bidra til
å utvikle og spre kunnskap om dette arbeidet.

Prosjektene skal forholde seg til utviklingen av eCampusprogrammet når det gjelder valg av redskaper
og teknologiske løsninger. (Se veiledning: eCampus og SAK)

Prioriterte satsingsområder for Norgesuniversitetet er gode utviklingsprosjekt innenfor disse
områdene (se føringene):



Prosjekter innenfor SAK-samarbeid (Se veiledning: eCampus og SAK)



Pedagogisk utviklingsarbeid med bruk av IKT - samt utvikling og deling av åpne digitale
læringsressurser

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Studieadministrativ avdeling
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5020 Bergen
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Nygårdsgt. 5
Bergen
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Knut Olav Aslaksen
55583311
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Samarbeid mellom høgre utdanning og arbeidslivet

Søknadsprosessen blir gjennomført i to trinn - med prekvalifisering før fullstendig søknadsrunde. Slik
ønsker NUV å få inn mange kortfattede søknader i første runde, mens det mer omfattende arbeidet med
fullstendig søknad bare kreves av de prosjektene som går videre til andre runde.

Frist for å sende inn søknad til prekvalifisering er 15. mai 2013

NB – informasjon om planlagte søknader med tittel og kort beskrivelse må sendes
post@sevu.uib.no innen 10. mai, slik at vi kan forberede godkjenningsbrev fra
universitetsledelsen innen fristen 15.mai, se nedenfor.

Prosjekt som går videre til andre søknadsrunde blir informert om dette etter første vurdering, og blir
invitert til å levere endelig søknad. Svar til søkerne i første runde er planlagt til midten/slutten av juni,
og andre søknadsfrist om lag 1. november.

Norgesuniversitetets elektroniske søknadsskjema skal nyttes - bruk lenken overnfor, "Opprett
søknad" øverst på siden. Veiledning til utfylling av de enkelte punktene i søknadsskjemaet finnes i selve
skjemaet.

Alle søknader skal være godkjente av den sentrale ledelsen ved søkerinstitusjonen. Oversendingsbrev
om at søknadene er godkjente, sendes fra rektors/direktørs kontor innen søknadsfristen til:
post@norgesuniversitetet.no Institusjonen trenger ikke prioritere mellom egne søknader.

Eventuelle søknader som blir sendt direkte fra institutt/fakultet/avdeling uten godkjenningsbrev fra
institusjonen sentralt, blir ikke behandlet. Søkerinstitusjonene må selv sikre at en har gode nok interne
rutiner for dette, så godkjenning er gitt og brev sendt innen søknadsfristen

Størrelsen på Norgesuniversitetets prosjektpott for 2014 vil først bli klar i statsbudsjettet for 2014, som
vedtas til høsten. Denne utlysningen er derfor gjort med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.

Vennlig hilsen
Knut Olav Aslaksen
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