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Vi viser til utsendt utkast med kommentarfrist 15.08. Vi beklager å ha 

oversittet fristen. Vi kommenterer  

derfor bare enkelte elementer i utkastet. 

Måltallene er satt høyere på Bachelornivå for norske studenter til USA. 

Dette anses mest som å være en  

justering i forhold til den faktiske situasjon. For Masternivå er 

måltallene opprettholdt som tidligere. Dette  

anses å være riktig fordi dette er den største utfordringen – størst 

avvik på statistikken for siste periode.  

Dette underbygger klart at det er Master og PhD nivå som må prioriteres 

for stimuleringstiltak. I notatet  

står det at det er dette nivået som må prioriteres, men uttalelsene kan 

forsterkes/ tydeliggjøres enda mer. 

For norske studenter til Canada er de samme måltallene videreført som for 

siste periode. Dette anses å  

være riktig, i og med at målene ikke var fullstendig nådd selv på 

Bachelornivå, men samme argumentasjon  

gjelder som for norske studenter til USA at det er Master og PHD nivået 

som må prioriteres sterkest. 

Økningen av måltallene for US og Canadastudenter til Norge støttes, og 

synes å være lagt på et realistisk  

nivå. 

UHR støtter hovedlinjene og hovedprioriteringene slik de er presentert i 

brevet av 1.06, og også de tre  

øvrige elementene som KD ”further emphasized”. Imidlertid vil vi påpeke 

at i de to første avsnittene av   

strategien blir ikke kvalitet og satsingsområder ved norske institusjoner 

tydeliggjort. Det virker nesten som  

om USA og Canada skal yte bistand til Norge. På side 3 derimot vises noen 

styrkeområder. I tillegg er det  

god understrekning av ”strenghtening of institutional partnerships” – og 

dette støttes klart fra UHRs side.  

Men dermed blir det en ubalanse i de to første avsnittene i strategien, 

hvor vi mener at kvalitet og styrke  

ved norske miljøer og fagområder må markedsføres bedre slik at det blir 

mer interessant for US og  

Canadiske institusjoner å inngå samarbeidsavtaler, og for studenter å 

reise til Norge. Vi bør benytte  

anledningen til bedre profilering av de norske institusjonen. 

 

For øvrig vil vi ytterlige kommentere om institusjonelt samarbeid at 

dette styrker strategien for  

internasjonalisering, og at ved gode bilaterale samarbeidsavtaler vil 

kvalitet ved studentutveksling og  

studieopphold kunne økes, og ikke minst kan administrative forhold for 

studentene forenkles. Det er  

vesentlig at vi i kommende periode i sterkere grad gjør koblinger mellom 

forskningssamarbeid og  

studentutveksling. 



Under Goals er det oppført at studenttallene er hovedkriteriet for 

suksess. UHR synes at  

målsettingsdokumentasjon vedrørende ”joint study programs” er noe svak og 

siste setning er også svak  

med at det kan komme andre parametre. Vi mener at det bør kunne settes 

tydeligere mål – eventuelt  

kvalitative – for betydningen av partnership programs og betydningen av 

strategisk samarbeid. 
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