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Innspill til arbeidet med fremtidige struktur i høyere utdanning - 

Del 1 

 

Det vises til brev av 26.05.14 Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til 

arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren, hvor institusjonene i punkt 5 

er bedt om å oversende et kort notat med oppsummering over status før dialogmøtet 5.9.2014.  

UiT Norges arktiske universitet (UiT) er positive til initiativet fra Kunnskapsdepartementet om å 

styrke faglig kvalitet og robusthet i norsk høyere utdanning og forskning – en ambisjon som også 

er uttrykt i UiTs nylig vedtatte strategiske plan for perioden 2014-2020 (vedlagt). Sentralt i UiTs 

målformuleringer er økt kvalitet i utdannings-, forsknings- og formidlingsaktiviteten, og som et 

resultat av denne kvalitetsstyrkingen et økt gjennomslag for både NFR- og EU-søknader. Videre 

har vi en ambisjon om å være internasjonalt ledende innen fem tverrfaglige områder, og vi skal 

støtte opp under forskningsgrupper som driver internasjonalt ledende forskning uavhengig av 

tematikk. 

 

UiTs rolle som breddeuniversitet er styrket og modernisert gjennom to fusjoner, blant annet er 

porteføljen av profesjonsutdanninger utvidet både faglig og geografisk. Fortsatt ligger 

grunnforskningen som et fundament for universitetets faglighet.  UiT forutsetter at utdanninger av 

høy kvalitet skal være fundert på solid grunnforskning som anvendes faglig og pedagogisk i de 

ulike studieprogrammene. Innenfor sentrale fagområder som sykepleie, økonomi, ingeniør og 

lærerutdanninger anser UiT at det vil være faglige gevinster å hente på en tettere samhandling 

mellom utdanningsinstitusjonene i Nord-Norge. Det må etableres en struktur som styrker 

fagmiljøene, og som gir bedre kvalitet og økt konkurransekraft på en nasjonal og internasjonal 

arena.  

 

Høgskolen i Narvik og UiT utgjør i dag Nord-Norges totale fagmiljø innen teknologi. UiT mener 

det ligger et stort faglig potensial i at disse miljøene slås sammen.  Dette vil kunne danne 

grunnlaget for etableringen av Nord-Norges teknologiske høgskole som en integrert del av UiT.  

Her kan ingeniørfag forenes med sterke grunnforskningsmiljø innen de disiplinorienterte 

universitetsfagene (fysikk, matematikk, kjemi, informatikk, biologi, geologi og relevante 
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samfunnsfag og helsefag).  Til sammen vil dette kunne bli et svært slagkraftig teknologifaglig 

miljø med økt mulighet for forsknings- og innovasjonsgjennomslag både nasjonalt og 

internasjonalt.  Det vil også gi grunnlag for en mer rasjonell og relevant utdanningsprogram-

portefølje.  På denne måten kan vi bedre møte behovet for ny kunnskap og høykompetent 

arbeidskraft til samfunns- og næringsliv i nord. UiT videreføres som et klassisk breddeuniversitet 

og integrasjon mellom grunnforskning og profesjonsutdanninger sikrer kvalitet i forskning og 

utdanning. 

 

UiT er spesielt opptatt av å sikre at 5 årig lærerutdanning får tilstrekkelig kapasitet i landsdelen. 

Vi har positive erfaringer med Pilot i Nord gjennom integrert masterutdanning i tett samarbeid 

med skoleeiere. En tettere samhandling innen sykepleieutdanningene i landsdelen vil også kunne 

gi denne utdanningen et faglig løft og nye muligheter. Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) 

er en tung aktør i landsdelen og driver sykehuset i Tromsø, Narvik og Harstad. For UNN er det et 

sterkt ønske om at utdanningsinstitusjonene i det samme området fusjoneres.  

 

UiT imøteser dialogen i Bodø den 5.9.2014 og håper at samfunnsoppdraget settes i fokus gjennom 

en forpliktelse til å gi hele den nordnorske befolkningen kvalitetsmessig gode utdanninger og 

forskning på et høyt internasjonalt nivå. En sterk UH-sektor i nord er en forutsetning for videre 

vekst i næringslivet og for etablering av nye bedrifter i nord, og forskning viser at kandidater 

utdannet i nord i stor grad blir værende i nord. UiT har levert kandidater og kompetanse til Nord-

Norge slik det ble forutsatt i stortingsvedtaket fra 1968 om etableringen av universitetet. Vi skal 

fortsatt være en drivkraft i nord. 
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