Avdeling for helse- og sosialfag

Samarbeidsmidler for fellesprosjekt mellom Høgskolen i Molde, avd.
for helse- og sosialfag (HIM) og praksisfelt.
Høgskolen i Molde avd. for helse- og sosialfag lyser ut Samarbeidsmidler hver vår med
søknadsfrist 1 mars. Søknadsfristen annonseres på høgskolens hjemmeside, og ved utsendelse til
aktuelle praksisfelt.
Formål:
I tråd med føringer fra departementet skal samarbeidsmidlene bidra til:
 flere fellesprosjekt mellom HIM og praksisfeltet sterkere kobling mellom utdanning og
fagutviklingsprosjekter i praksisfeltet
 formidling og/eller vitenskapelig publisering av resultatene av fellesprosjektene å utvikle
bærekraftige FOU-miljø
Kriterier for bruk av samarbeidsmidlene mellom HIM og samarbeidspartnerne:
Fellesprosjektene skal omhandle ett eller flere av følgende tema:
 fagutviklingsarbeid og/eller forskning med sikte på evaluering og utvikling av fag og
yrkesutøvelse på praksisstedene
 utvikling av modeller og tilrettelegging for kombinerte stillinger
 utvikling og dokumentasjon av praksismodeller i relasjon til praksisundervisning
 styrking av veiledningskompetanse gjennom fellesprosjekter
 utvikling og dokumentasjon av ulike hospiteringsordninger videreutvikling av det
tverrfaglige læringspotensialet
Krav til prosjektsøknaden, (jfr. vedlagte skjema):
 skal inneholde en beskrivelse av prosjektet (prosjektets mål, metoder, etiske vurderinger,
varighet og tidsforbruk, budsjett, ferdigstillingsplan og plan for formidling og/eller
publisering. (Maksimum 2 sider, standard skrift)
 beskrivelse av samarbeidet mellom HIM og samarbeidspartnerne
 beskrivelse av totalbudsjett for prosjektet og partenes ressursmessige bidrag andre
finansieringskilder, oppgi hvem og størrelse
I søknaden skal det fremgå hvem som er søkernes og evt. prosjektleders arbeidsgiver og
nærmeste leder, og hvordan søknaden er behandlet i de respektive institusjoner. Det bes
oppgitt i søknaden om prosjektet kan ha overføringsverdi til andre utdanninger eller
faggrupper.
Dersom det er spørsmål ta kontakt med kontorsjef avd. HS eller studieleder.
Søknad sendes til:
Høgskolen i Molde, v/ kontorsjef for Avd. helse og sosialfag, Postboks 2110, 6402 Molde.
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SØKNADSSKJEMA
Institusjon:
(dersom det er flere ansvarlige søkere, skal
navnet på alle deltakerne tas med)
Høgskolen i Molde:
(dersom det er flere ansvarlige søkere, skal
navnet på alle deltakerne tas med)
Hovedansvarlig prosjektleder:

Navn:
Stilling:
Avdeling:
Arbeidsgiver:
Navn:
Stilling:
Avdeling:
Arbeidsgiver:
Navn:
Stilling:
Avdeling:
Arbeidsgiver:

Prosjektnavn:

Søkernes begrunnelser for å gjennomføre prosjektet:
Hvilken overføringsverdi vil det ha for spesialisthelsetjenesten, kommuner, høgskolen og
eventuelle brukere av tjenestene?
Gjennomføring/ prosjektbeskrivelse: (max 2 sider)
Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en beskrivelse av prosjektet:
- mål
- metode
- etiske vurderinger
- tidsforbruk
- budsjett
- ferdigstillingsplan
- plan for formidling/dokumentasjon
Beskriv samarbeidet mellom HIM og praksisarenaen:

Totalbudsjettet:
(Annen støtte til prosjektet spesifiseres, likeså partenes ressursmessige bidrag)
Underskrifter:
Søker bekrefter å: - ha ansvar for framdrift og gjennomføring av prosjekt
- levere til høgskolen prosjektrapport og regnskap til fastsatt tid.

____________________________
Sted/dato

____________________________
Søker/ (hoved)prosjektansvarlig

Godkjenning av søknad:
Sted/dato:
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