Utlysing av masterstipend
Senter for fremragende utdanning i biologi –bioCEED, er et av fire senter for fremragende utdanning i
Norge. 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. Biologen blir til i spennet mellom teori, praksis og samfunn. Målet
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.
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:
o ha fokus på praktiske og overførbare ferdigheter
viktige for biologer
o tilby utplassering i forskning, forvaltning og næring
• endre fra undervisningskultur til læringskultur
o fokus på studenters læring
o ta i bruk nye læringsmetoder
• ta med oss det beste fra forskningskulturen inn i undervisningen
o scholarship of teaching and learning
o felles ansvar for læring og undervisning
o dele, dokumentere og spre kunnskap og erfaringer med biologiundervisning
bioCEED er et samarbeid mellom Institutt for biologi (UIB), Arktisk biologi (UNIS), Seksjon for
Universitetspedagogikk (UIB) og Havforskningsinstituttet.
bioCEED og NOKUT lyser herved ut to masterstipend (hver på 25 000 NOK) for 2016.
Masterstipendene skal gå til masterstudenter ved studier tilknyttet senteret, som ønsker å skrive sin
masteroppgave om temaer relatert til utvikling og innovasjon i undervisning og læring, FoU-basert
utdanning, studentsentrert læring eller andre temaer som er relevante for senteret.
Aktuelle tema:
Søkere kan definere egne prosjekt, eller knytte oppgaven direkte til pågående bioCEED-prosjekter.
Hovedtema i bioCEED aktuelle for masteroppgaver:
- praksis i biologiutdanning
- aktiv læring
- undervisings- og vurderingsmetoder i biologiutdanninga
- læringsmiljø
- Læring med mobilapp

Kriterier:
-

-

prosjektet skal inngå i bioCEEDs virksomhet, og ha veiledning blant senterets fagpersoner
prosjektbeskrivelsen (ca. 2 sider) skal inneholde
o bakgrunn for prosjektet
o klar og tydelig problemstilling
o metodisk tilnærming (kvantitativ eller kvalitativ)
o tidsplan & budsjett
o etiske problemstillinger
opptak på relevant masterprogram

Hvem kan søke:
- Masterstudenter på integrert lektorutdanning
- Masterstudenter i pedagogikk
- andre relevante masterprogram

Bruk av stipendet:
- utgifter knytta til gjennomføring av prosjekt
- deltakelse på relevante konferanser/workshops
- reiseutgifter tilknyttet prosjektet
Prosjektbeskrivelse skal være godkjent av studieprogrammet og bioCEED før utbetaling av stipend.
Kopi av prosjektbeskrivelse og ferdig masteroppgave skal sendes NOKUT.
Søknadsfrist: 1. januar 2016 og 1. juni 2016.
Kontaktpersoner: førsteamanuensis Tom Olav Klepaker (Tom.Klepaker@uib.no), professor Arild
Raaheim (Arild.Raaheim@uib.no) og koordinator Oddfrid Førland (Oddfrid.forland@uib.no)
Søknad sendes elektronisk til bioceed@bio.uib.no.

