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Deltakelse i det europeiske klassifiseringsprosjektet U-MAP

U-MAP er et prosjekt for klassifisering av høyere utdanningsinstitusjoner i Europa der
hver institusjon beskrives gjennom en aktivitetsprofil. Formålet er å få fram diversiteten
det høyere utdanningssystemet og beskrive institusjonene på en mer nyansert måte enn
rangeringer gjør. Prosjektet gjennomføres av Center for Higher Education Policy Studies
(CHEPS) ved Universitetet i Twente, Nederland. Se mer informasjon på htto://www.u-
map.eu/.

Nordisk ministerråd har tatt initiativ til å inkludere nordiske høyere utdannings-
institusjoner i klassifiseringen og støtter det økonomisk, jf. vedlagt brev. Deltakelse er
frivillig. I samråd med Universitets- og høgskolerådet vil Kunnskapsdepartementet med
dette oppfordre de statlige universitetene og høyskolene i Norge om å delta.

Alle nordiske institusjoner som deltar i U-MAP, vil ha tilgang til hverandres profiler. På
denne måten gir U-IVIAP den enkelte institusjon en unik mulighet til å synliggjøre sin profil
og sammenligne seg med andre institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Dette vil
blant annet være nyttig i institusjonens arbeid med strategiutvikling. Andre interesserte
parter, som studenter, næringsliv og nasjonale myndigheter, kan bruke aktivitetsprofilen
til å identifisere og sammenligne institusjonene de er interesserte i. Innføring av U-MAP i
de nordiske landene vil også bidra til å gjøre nordisk høyere utdanning og den enkelte
institusjon bedre kjent i Europa og resten av verden.

Institusjonene må beslutte innen 13. januar om de vil delta. Videre framgangsmåte ved
deltakelse er beskrevet nedenfor. I første omgang skal det fylles ut et nettbasert
kontaktskjema. Vi beklager den korte tidsfristen.
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Om prosjektet

Ved å beskrive og klassifisere de høyere utdanningsinstitusjonene i Europa skal U-MAP
bidra til å gjøre Det europeiske området for høyere utdanning (EHEA) mer tydelig og
forståelig. Gjennom et omfattende engasjement fra involverte aktører og flere
pfiotprosjekter er det utviklet et sett med verktøy for å beskrive institusjonenes aktivitets-
profiler. Profilene er basert på kvantitative data og dekker ulike sider ved institusjonens
virksomhet — undervisning, sammensetning av studentmassen, forskning, internasjonali-
sering, regionalt engasjement og kunnskapsoverføring. Dataene for hver institusjon
omgjøres til indikatorverdier som representeres grafisk i et "strålediagram", ikke ulikt
"blomsten" som har vært benyttet i Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport.

Jo fiere høyere utdanningsinstitusjoner som dekkes av U-MAP, jo mer informasjon gir
systemet og jo mer treffende blir dimensjonene og indikatorene i det. Det arbeides derfor
kontinuerlig med å øke antall institusjoner som er med. Dette vil gjøre det mulig å
videreutvikle U-MAP med tilhørende prosedyrer og protokoller som et fullverdig verktøy
for klassifisering av høyere utdanningsinstitusjoner i Europa.

En prototype av U-MAP ble testet som et pilotprosjekt i 2009. NTNU har vært med fra
starten av pilotprosjektet, og flere norske institusjoner har deltatt i senere faser. Systemet
er nå innført i Estland, Nederland og Portugal og er under innføring i Flandern. Det
planlegges å utvide dekningen til andre europeiske land og muligens også utenfor Eu opa
de nærmeste årene. På nordisk nivå ble det holdt et møte i november for å forberede
oppstart av datainnsamlingen.

Reaksjonene på U-MAP er så langt positive. Representanter både for deltakende
institusjoner og for utdanningsmyndighetene i de aktuelle landene har funnet
institusjonsprofilene nyttige som verktøy for å øke forståeligheten av systemet og som
grunnlag for beslutninger både ved institusjonen og på nasjonalt nivå. På europeisk nivå
legger U-MAP til rette for en bedre forståelse av diversitet som et viktig element i den
videre utviklingen av utdannings- og forskningssystemene i Europa og realisering av
målene for Lisboa-strategien, Bologna-prosessen og Europakommisjonens nye
Moderniseringsagenda for høyere utdanning.

Hva medfører deltakelse for institusjonene?

For hver deltakende institusjon blir det fylt ut et nettbasert spørreskjema som benyttes til
å utarbeide en profil for institusjonen. Alle tilgjengelige data fra for eksempel DBH vil bli
forhåndsutfy1t for å redusere rapporteringsbyrden for institusjonene mest mulig.
Institusjonens oppgave blir dermed å verifisere og komplettere skjemaet. Kunnskaps-
departementet vil bistå CHEPS med forhåndsutfyllingen. For å sikre datakvaliteten vil det
bli arrangert en nasjonal workshop for institusjonene i regi av U-MAP med opplæring i
skjemaet. Tid og sted vil bli annonsert om kort tid. I tillegg tar U-MAP-teamet imot
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henvendelser via e-post, jf. kontaktinformasjon nedenfor, og det finnes en liste over Ofte
stilte spørsmål på nettsiden.

Når spørreskjemaet er ferdig utfylt og innsendt, vil dataene bli sjekket mot opplysningene
fra andre institusjoner og mot relevante databaser. Så blir aktivitetsprofilen generert og
sendt til institusjonen for kontroll. Når institusjonen har gitt klarsignal, vil profilen bli
offentliggjort på U-MAPs nettside.

I tillegg til synliggjøring og tilgang til andre institusjoners profiler gir deltakelse i
prosjektet mulighet til å bidra til videre utvikling av dimensjonene og indikatorene som
danner grunnlaget for aktivitetsprofilene i U-MAP. Verktøyet skal være brukerdrevet, og
institusjonene som deltar, blir hele tiden invitert til å komme med synspunkter og
kommentarer.

Videre prosess

Kunnskapsdepartementet oppfordrer som nevnt institusjonene om å delta i prosjektet. I så
fall må kontaktskjemaet på U-MAPs nettside, se http://www.u-
ma .eu contact Ex ression interest.doc , fylles ut innen 13. januar 2012. U-MAP vil
deretter ta kontakt. Spørsmål kan rettes på e-post til info@u-rnap.eu. Kontaktperson i
Kunnskapsdepartementet er fagdirektør Ingvild Marheim Larsen, telefon 97099182, e-post
irnl@kd.dep.no.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

Sverre Riista
avdelingSdirektør

Vedlegg
Brev fra Nordisk ministerråd ved generalsekretær Hallddr Åsgrimsson

Koni: Universitets- og høgskolerådet
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Invitation to institutions

The Nordic Council of Ministers aims to contribute to making the Nordic
countries an attractive and innovative higher education and research region.
In achieving this goal the Council considers it important to create further
transparency in the Nordic higher education landscape, to ease international
comparison and to strengthen the common Nordic profile.

The Nordic Council of Ministers considers that a mapping process is an
important step In order to make the institutional diversity of the Nordic
region more transparent and comparable. Therefor the Council has initiated
and given financial support the project '''Classifying higher education
institutions" (U-Map) in the Nordic countries which focuses on ciassification
and profiling of activities of  the  Nordic  Higher  Education System.

The mapping and classification of the Nordic Higher Education Institutions'
landscape build on the voluntary participation of the institutions. In order to
be successful and to achieve comprehensive and comparable results it is
crucial that as many institutions as possible participate. The Nordic Council of
Ministers would therefor cordially urge you to participate in the present
project lead by the Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS) on the
mapping the Norcnc higher education institutions under U-map.

For further information concerning the Nordic Council of Ministers do not
hesitate to contact Senior Advisor Monika MOrtberg Backkmd,
e-mail: mombø norden.org, phone +45 33 96 02 75

We wish you good luck with your work and are all looking forward to seeing
the results of this project.

Be egards,

Haild6 Asgrimsson
Secretary General
Nordic Council of Ministers
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