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Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren  -  
notat til dialogmøte i Porsgrunn 12.9.2014 

1. Status for UiAs arbeid med samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og framtidig 

struktur 

a. UiA og Høgskolen i Telemark har i flere år hatt et nært samarbeid om utvikling og 

gjennomføring av konkrete undervisningstilbud, og om forsknings- og utviklingsprosjekter. 

De to institusjonene har også utredet et nærmere samarbeid og en eventuell sammenslåing av 

de to institusjonene. Styrene for de to institusjonene vedtok i juni d.å. å ikke videreføre 

arbeidet for en institusjonssammenslåing. 

b. Mye av samarbeidet mellom HiT og UiA om FoU-prosjekter og studier fortsetter. Det 

gjelder bl.a. gjennomføring av et felles masterstudium i akvatisk økologi (der også 

Havforskningsinstituttet er involvert) og utvikling av et felles masterstudium i World Music. 

Flere av FoU-prosjektene  som fellesprosjektet initierte, fortsetter også. 

c. UiA deltar i nært samarbeid med UiS og UiN, knyttet til profesjonsutdanningene som for 

alle tre institusjonene er kjerneområder for virksomheten. UiA, UiS og HiT samarbeider om 

utviklingen av lærerutdanningene, innenfor organsieringen av lærerutdanningsregionene.  

d. På enkeltområder har UiA samarbeid med flere institusjoner, norske og utenlandske, om 

felles studier, forskning, student- og lærerutveksling m.m. Sammen med NTNU har UiA tatt 

initiativ til et nasjonalt samarbeid med faglig arbeidsdeling for å bringe logopediutdanningen 

opp på et internasjonalt nivå (fem-årig mastergrad). UiA har, knyttet til bachelorutdanningen i 

rettsvitenskap, et nært faglig samarbeid med Det juridiske fakultet, UiB. Også når det gjelder 

utvikling av administrative områder har UiA nært samarbeid med andre. UiA deltar bl.a. i 

samarbeid rundt internrevisjon med UiS, UiN og HiB.  

e. Bl.a. som en del av arbeidet med framtidig profilering har UiA siden høsten 2012 arbeidet 

med en gjennomgang av studieporteføljen ved universitetet. Universitetsstyret vedtok i 

junimøtet 2014 kriterier for vurdering av etablering og nedlegging av studier.  Kriteriene vil 

bli videre konkretisert og skal legges til grunn ved utviklingen av UiAs faglige profilering. 



 

 

 

 

 

2. Punkter for diskusjon i dialogmøtet 

a. Innenfor en nasjonal struktur med færre institusjoner, vil det fremdeles være flere 

arbeidslivsorienterte læresteder med tette relasjoner til næringslivet. Det vil være behov for 

utstrakt, forpliktende institusjonelt samarbeid mellom regionalt forankrede institusjoner som 

holder høyt internasjonalt nivå - f.eks. en nasjonal graduate school innenfor anvendt teknologi. 

Det er derfor en avgjørende premiss at det legges til rette for slikt samarbeid ved eventuelle 

strukturendringer. 

b. Norske universiteter og høyskoler skal bygge opp internasjonalt anerkjente, og også noen 

verdensledende fagmiljøer. Det krever strukturer og insentiver for at sterkere internasjonale 

perspektiver og bedre internasjonalt samarbeid kan utvikles. For en framtidig struktur i uh-

sektoren må dette perspektivet være sentralt. 

c. Mange institusjoner, både universiteter og høyskoler, har rekrutteringsutfordringer på 

enkelte disiplinfag og studier, i særlig grad på masternivå. Flere av disse disiplinfagene er 

viktige fag i lærerutdanningene.  5-årig masterutdanning for grunnskolelærere vil gjøre det 

mulig å styrke noen av de utsatte disiplinfagene. UiA ser at det blir nødvendig å få til en god 

arbeidsdeling mellom flere institusjoner for å sikre tilbudene om masterspesialiseringer 

innenfor et bredt spekter av fag. 

d. UiA utvikler sin profil knyttet til på den ene siden samspillet mellom yrkesrettede 

utdanninger, profesjonsforskning og disiplinstudier, og på den andre siden forholdet mellom 

den regionale tilhørigheten og de internasjonale perspektivene. For UiA er det viktig at nye 

strukturer og samarbeidsmønstre i sektoren ikke kommer i motsetningsforhold til en slik faglig 

og institusjonell profilering. 

e. UiA er opptatt av at ny struktur og samarbeidsmodeller blant uh-institusjonene ikke må føre 

til monopolisering av sentrale fag- og vitenskapsområder til enkeltinstitusjoner. Også et lite 

land som Norge må sikre at det er rom for utvikling av gjensidig kritiske fagmiljøer flere 

steder i landet. Tettere samarbeid, konsentrasjon og klarere arbeidsdeling må ikke medføre at 

mangfoldet og ulike faglige perspektiver blir borte fra utdannings- og 

forskningsinstitusjonene. 

f. UiA regner med at strukturgjennomgangen av uh-sektoren også vil måtte omfatte 

forsknings- og utredningsinstituttene. Instituttsektoren er mangfoldig, og det kan tenkes mange 

ulike former for nærmere tilknytning mellom uh-institusjonene og instituttene. Det vil være 

behov for en avklaring på om uh-institusjonene skal inkludere instituttsektoren i sin 

planlegging av framtidig institusjonsstruktur, arbeidsdeling og profilering. 


