
Undervisningsprisen 2011/2012 

 

Komiteen 

Undervisningspriskomiteens medlemmer har vært en studentrepresentant fra hvert studieprogram; 

Bachelor Politisk Økonomi, Bachelor Samfunnsøkonomi, Master Samfunnsøkonomi, Master 5årig 

Samfunnsøkonomi og Master Finans. 

 

Prosess 

Undervisningspriskomiteen har møttes jevnlig i disse to semestrene. Arbeidet ble påbegynt tidlig på 

høsten, hvor e-poster ble sendt ut og plakater hengt opp med opplysninger om hva 

Undervisningsprisen var og en oppfordring til at studentene engasjerte seg. Denne måten å nå ut til 

studentmassen på var vellykket, og de ulike medlemmene av Undervisningspriskomiteen fikk mange 

tilbakemeldinger og nominasjoner til gode kandidater. Alle medlemmene av komiteen gikk så 

anonymt på forelesninger til de som var nominerte. Komiteen har så møttes flere ganger og diskutert 

kvaliteten på undervisningen og forelesernes formidlingsevne, engasjement og åpenhet overfor 

studentene. Vi har også tatt med foreleserens imøtekommenhet utenfor forelesningene så vel som 

under forelesningene. Komiteen kom så frem til en verdig vinner av Undervisningsprisen 2011/2012. 

Det var konsensus i komiteen, og vi er veldig stolte av å kunne presentere en så verdig vinner. 

 

Vinneren av Undervisningsprisen 2011/2012 

Vinneren av Undervisningsprisen 2011/2012 er en foreleser som er kjent for å engasjere studentene. 

Studentene opplever at vinneren har en oppriktig interesse i deres faglige mestring. Dette kommer 

frem gjennom hans imøtekommenhet og engasjement ovenfor studentene både i og utenfor 

forelesningssalen.  

Årets vinner er god til å benytte seg av gode, relevante og underholdende eksempler i 

undervisningen. Komiteen husker selv godt en analyse som ledet fram til at en student må jobbe 24 

timer i døgnet for å oppnå toppkarakter. Mange studenter får også hodebry med indifferenskurver 

og budsjettbetingelser når de skal handle inn øl og pizza en fredags kveld. 

 

Vinnerens faglige dyktighet kommer godt frem igjennom gode og gjennomtenkte forelesninger.  

Dette har vært et av de avgjørende kriteriene hos studentene som var med i prosessen for å finne en 

verdig vinner. 

 

Undervisningspriskomiteen er stolt av å presentere årets vinner. Navnet er Hans Bonesrønning, men 

blant studentene er han bedre kjent som Bones! 


