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STRATEGI FOR REKRUTTERING TIL SAMISK HØYERE UTDANNING - HØRING

Vi viser til departementets brev av 2. juli 2010 om ovennevnte. Høgskolen i Oslo har disse
kommentarene til saken:

Høgskolen i Oslo (HiO) finner at den foreslåtte rekrutteringsstrategien er et godt utgangspunkt
for å få flere til å ta det man har definert som samisk høyere utdanning. Den vedlagte gjennom-
gangen av prosjekter og strategier som er i gang på området og oversikten over aktuelle
rekrutteringsvirkemidler vil også være nyttige, både i nasjonal og regional sammenheng. Det
samme gjelder oversikten over relevante studietilbud ved universiteter og høgskoler (vedlegg 3

til strategien).

Til sistnevnte vil HiO påpeke at vi imidlertid ikke kan se at vårt eksisterende masterstudium i
duodji (120 studiepoeng) er med i oversikten: I strategiforslagets definisjon av samisk høyere
utdanning (kap. 3. 1, side 13) heter det bl.a.: "En nærliggende definisjon kan (...) være at samisk
høyere utdanning er utdanninger med undervisning på samisk ogleller utdanning i samisk språk.
Samisk høyere utdanning omfatter imidlertid også temaer som samisk samfunnsliv, tradisjonell
kunnskap, historie og` kultur." I fortsettelsen viser vi til strategiforslagets kap. 3.5 Satsings-
områder i rekrutteringen - status og tilgjenglighet, der det bl.a. heter (side 16): "Utvikling av de
samiske språkene må intensiveres. Mange områder mangler fortsatt fullt utviklet terminologi.
Arbeidet med terminologiutvikling må derfor ha prioritet. Fagene duodji og reindrift er viktige i
utviklingen av det samiske språket. En sterkere satsing på å utvikle gode, faglige studieløp innenfor
duodji og reindrift vil også være viktig i en språklig sammenheng [vår utheving]."

Det er nærliggende å forstå dette slik at også HiOs masterstudium i duodji vil omfattes av
strategiforslagets definisjon av samisk høyere utdanning, og vi antar at det i så fall bare er en
forglemmelse som gjør at studiet ikke er tatt med i oversikten.

Når dette er sagt, gjør vi oppmerksom på at HiOs masterstudium i duodji tilbys som et
samarbeid med Samisk høgskole, på den måten at eksamensretten formelt ligger ved Høgskolen i
Oslo, mens undervisning og veiledning finner sted ved Samisk høgskole. Samisk høgskole har nå
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søkt NOKUT om selvstendig akkreditering av masterstudium i duodji . Når dette er på plass,
antar vi at det ikke lenger vil være aktuelt å tilby studiet ved HiO.

Med hilsen

Sissel Østberg Asulv Frøy es2"rektor høgskoledirektør
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