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Saken gjelder:
Det har vært en annerledes studiestart i år på grunn av koronapandemien, særlig for nye
studenter. UiB har derfor gjennomført en studiestartundersøkelse for å få mer informasjon
om hvordan nye studenter opplevde studiestartperioden. Resultatene fra undersøkelsen
legges fram for universitetsstyret til orientering.

Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar saken til orientering.
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Evaluering av studiestart
Bakgrunn
På grunn av koronasituasjonen var studiestarten og fadderuken i år annerledes enn tidligere.
Det ble innført en rekke smitteverntiltak, og utarbeidet smittevernplaner for alle
studiestartprogram, fadderprogram og infosentre i samarbeid med bedriftslegen ved UiB og
smittevernoverlegen i Bergen kommune. Arrangementene, som ble gjennomført, var en
blanding av fysiske og digitale. De fleste fakultetene gjennomførte et fysisk mottak av de nye
studentene, noe de var godt fornøyd med.
Organisering av studentene i grupper etter et kohort-basert opplegg og oppretting av Teams
som en sosial kanal for nye studenter hvor de kunne spørre hverandre og få hjelp av ansatte
var nye tiltak. Målsetningen med tiltakene var å bidra til sosial og faglig integrering av de nye
studentene.
Mediedekningen under fadderuken har i år vært mer omfattende enn tidligere. Per 21. august
var det registrert 72 medieoppslag, mens det i 2019 ble registrert 22 saker, og for perioden
2018-2015 henholdsvis 20, 9, 45 og 30 saker. Den klart dominerende medievinklingen i år
har vært å se fadderuken opp mot koronautbruddet, og i hvilken grad smittevernhensyn var
ivaretatt.
De fleste sakene er nøytralt vinklet, men det har i år vært ekstra mange kritiske oppslag
knyttet til fest og gruppedannelser i fadderuken. Disse har igjen skapt kritikk i kommentarfelt
og på sosiale medier. I tillegg har det vært flere leserinnlegg om fadderuken enn tidligere.
Her kommer det også mye kritikk av gjennomføringen, mens andre igjen er positivt vinklet
om den gode innsatsen UiB sine faddere har gjort for å opprettholde smittevernregler. Denne
positive vinklingen finner vi igjen i et mindretall av de redaksjonelle sakene.
Kveldsarrangementene i regi av fadderstyrene og fadderne ble avlyst fra og med onsdag 12.
august fordi universitetsledelsen mente at belastningen på fadderne over tid ville bli for
krevende på grunn av medie- og myndighetspresset.
Studiestartundersøkelsen- resultater
Studiestarten 2020 har vært annerledes enn tidligere år på grunn av koronapandemien,
særlig for nye studenter. UiB har gjennomført en studiestartundersøkelse for å få mer
informasjon om hvordan nye studenter opplevde studiestartperioden, og deres planer og
motivasjon for å starte på studiene.
Formålet med studiestartundersøkelsen har vært todelt. Første del var knyttet til studiestart
og nye studenters opplevelse av denne. I undersøkelsen ønsket UiB å kartlegge hvordan
nye studenter opplevde informasjonen de fikk i forkant av og under opptaket, og hvordan
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tiltakene fungerte. Andre del av undersøkelsens formål var knyttet til UiBs pågående prosjekt
for å bedre gjennomføringen på bachelorutdanningene.
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 11. september til 22. september. Svarprosenten
var på 31 prosent, i tillegg til at ca. 4 prosent svarte på deler av den. Svarprosenten var
høyest blant studentene på de integrerte masterprogrammene, og profesjonsstudiene med
henholdsvis 43 og 46 prosent. Til sammenligning svarte 30 prosent av bachelorstudentene
på undersøkelsen, og kun 17 prosent av studentene som startet på årsstudier. 68 prosent av
respondentene svarte at de deltok i de fleste fadderaktivitetene, mens 20 prosent
deltok i noen aktiviteter.

Svarene kan tyde på at fadderuken bidro til at de nye studentene ble kjent med nye
mennesker. De følte seg i stor grad ivaretatt av fadderne og ingen opplevde sexpress. Når
det gjelder alkohol, så ser det ut til å være en relativt viktig faktor i fadderuken for nesten en
tredjedel av studentene, mens 64 prosent av respondentene mente at det ikke ble drukket for
mye. Dersom tallene sammenlignes med tidligere studiestartundersøkelser, så ligger de
omtrent på samme nivå.
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76 prosent av respondentene var fornøyd med informasjonen de mottok fra UiB før de startet
studiene. Hele 95 prosent av respondentene var fornøyd med smittevernet eller synes det
var passe i forbindelse med studiestarten.
Universitetsdirektøren sine kommentarer
Koronasituasjonen har ført til en annen studiestart enn tidligere år med en blanding av
fysiske og digitale arrangement, noe som har fungert bra omstendighetene tatt i betraktning.
Med gode smitteverntiltak har det vært gjennomført et fysisk mottak, noe som verdsettes
både av studenter og ansatte. Organiseringen av studentene i kohorter har vært et viktig
bidrag til sosial og faglig integrering av studentene og bør vurderes å videreføre til neste år.
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