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Universitetet i Nordland (UiN) ønsker å rette en takk for muligheten til å komme med innspill

1. Planen fokuserer mye på dialog og møteplasser. UiN er enig i at det er viktig, men neste
periode bør fokusere på mer handling. Det er viktigere å prioritere midler (som så langt har
vært begrenset for denne satsningen) mot mer utveksling/stipender for ansatt og studenter

2. Amerikanske universiteter må bidra mer økonomisk - eller i det minste være lik vår.
innsats. UiN synes det på nasjonalt nivå kan arbeides med å få til generelle
godkjenningsordninger - på flere plan - slik at det ikke forutsettes bilaterale avtaler for at
aktiviteter skal skje. Dette gjelder godkjenning av utdanning begge veier. Ellers er det et
imperativ at amerikanske (US) studenter må få studiefinansiering ved alle norske
universiteter og utvalgte høgskoler (stafford loans). Stafford loans er dog meget byråkratisk
og lar det være opp til den norske institusjonen å vurdere kandidaters kreditt/eligibility. Noe
som er ulikt det kanadiske systemet og deres student aid som er meget enklere hvor også
administrasjonen mot studentene skjer hos låneutsteder.
Det er forsåvidt en nøling mot å starte hele Title IV prosessen, i og med at kravene er noget
strenge og krever mye administrasjon.

3. Gjerne fokusere mer på PhD (og Graduate gjelder både master og PhD i USA - ikke bare
PhD som det står en plass i planen) og være fleksible i forhold utvekslingsperiode - med
tanke på at US PhD studenter har et langt større kurskrav, og derfor passer feks sommeren
bedre for de denne gruppen.
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4. Det må flere "tunge" program inn - spesielt rettet om nordområdene som går over flere
år. Semesterstipend er en god start men nå må det legges tilrette for flere stipendiat og
postdoc muligheter - og en styrking av det generelle forskningssamarbeidet.

Med vennlig hilsen

Jan Atle Toska
studie- og forskningsdirektør
Sign.
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Monica Brobakk
leder Internasjonalt kontor


