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Nye aktiviteter i Trøndelag

• Kreativt bygg på Levanger (Røstad)

• Rehabilitering av campusanlegget i Namsos

• Bachelor i sosialt arbeid – andre opptak i år i Lev

• Sykepleie – regionalt opptak (Innherred /Fosen og 
Namdalen) i tillegg til Samordnet opptak

• Bachelor i sirkulær bioøkonomi på Steinkjer

• Samisk- og urfolkssenter – i startfase

• Barnehagelærerutdanning med samisk profil

• 25 nye studieplasser på trafikklærerutdanning



Nord universitet – fleksible studier og EVU

• Nord har omorganisert EVU-feltet med mål om større effektivitet:
• Opprettet eget team for regional kontakt, fleksible studier og EVU i 

Utdanningsavdelingen

• Alle Studiestedslederne i Nord er tilknyttet dette teamet

• Alle fakulteter har utnevnt egen EVU-koordinator som skal samarbeide på 
tvers, og med teamet

• Er i startfasen med å utvikle nettbaserte mikrokurs på etterspørsel…

• Dialog med fakultetene om å gjøre eksisterende BA-studier mer fleksible (eks 
sykepleie, havbruksdrift og ledelse, barnevern….)

• Økte muligheter for distribuerte studier



Nytt mandat for studiestedsledere:
Rolle som regional kontakt:

• Studiestedsleder skal ha en tydelig rolle som regional, strategisk samfunnskontakt for

Nord universitet med god forankring i universitetsledelsen. Rollen skal bidra til dialog

og samarbeid mellom samfunns-/næringsliv i regionene og Nord universitet.

• Studiestedsleder skal delta i ulike nettverk/partnerskap og forum regionalt, og

representere universitetsledelsen med avklart ansvar.

• Studiestedsleder skal følge opp lokale/regionale samarbeidsavtaler på

institusjonsnivå på vegne av Nord, og bidra til dialog og samarbeid med fakultetene

om disse.

• Studiestedsleder skal delta i strategiske campustviklingsprosjekter for å bidra til

attraktivitet og utvikling av studiestedene.

• Studiestedsleder skal gjennom innsikt i regionenes kompetansebehov, delta i arbeidet med studieportefølje 
og EVU.

• Studiestedsleder Vesterålen og Namsos har sekretariatsansvar for RSA



Kart som viser distribusjon av utdanning og 
studiesentrene som nå er vedtatt sammen med 
folketallet i områdene

Legg inn Nord-kartet og legg så inn de studiesentrene som HK-dir har bevilget penger til:

Ytre Helgeland (Sandnessjøen) 
Vefsn, Grane og Hattfjelldal (legg det til Mosjøen) 
Vesterålen (legg det til Sortland) Folketallet Vesterålen 30.000
Namdal regionråd (legg inn Namsos – i tillegg til vårt campus der) Folketallet Namdalen 40.000
Folketallet i Salten 85.0000 (med Bodø)
Folketallet på hele Helgeland 85.000

Våre campus er merket med en farge og studiesentrene med en annen farge
Lag kartet slik at det bare er for vår del av landet fra Stjørdal til Stokmarknes
Jeg skal finne ut hvor mye folk som bor i hver region



Studiesentre 

Hva er studiesentrene

• Tildeles etter søknader til HK-dir fra 
ulike søkere (RKK, regionråd, ol..) med 
ulike formål (infrastruktur og innkjøp 
av studier)

• Kriteriene er behov for kompetanse, 
og at det er koordinert med 
Fylkeskommuner, kommuner og en 
eller flere U&H institusjoner 

• Skal gi sentrene langsiktig finansiering 
fremover

Utfordringer for Nord 

• Kan føre til konkurrerende 
studietilbud innen samme område der 
en har tynt befolkningsgrunnlag

• Kan utfordre studentgrunnlaget for de 
små studiestedene og vår evne til å 
bygge fagmiljø som en varig ressurs 
for regionen

• Studiesentrene kommer utenom 
etablerte utdanningsstrukturer



Namdal Studiesenter og framtida

• Samarbeid, samarbeid, samarbeid -mellom alle nivåer i utvikling av 
kompetanse i Namdalen

• Nord ønsker at fylkeskommunene blir tildelt en tydelig koordinerende 
rolle for studiesentrene og at finansiering til sentrene blir stabil og 
forutsigbar

• Namdal studiesenter har en god organisering med utgangspunkt i 
allerede eksisterende infrastruktur – kan favne bredt og bygge på 
samarbeidsrelasjoner vi allerede har ☺



Namdal Studiesenter og framtida
• Utvikle gode kartlegginger og analyser av behovet for kompetanse i 

Namdalen
• Konkrete dialoger med Nord og andre om hvilke studier, hvor mange studenter, når, 

muligheter for «delte klasser» i regionen som utgjør ett kull, osv
Mål: Forutsigbarhet og bærekraft !

• Få opp en oversikt over faciliteter og ressurser utover rene 
undervisningsrom som finnes på de videregående skolene i  studiesenteret 
(faglige ressurser, lab, verksted, IT-teknisk utstyr osv…)

• Legge til rette for kurs og kvalifiseringstiltak (eks 3`er kravet i matte….)

• Videreutvikle dialogen i Namdal kompetanseforum til å bli en strategisk 
referansegruppe for studiesenteret?

• Videreutvikle dialogen med Trøndelag fylkeskommune som koordinerende 
nivå…… - ses i sammenheng med Kompetansepilotene…


