
 

Gaveprofessorater på alle universiteter og en del av de 
statlige høgskolene. 

Khrono har kontaktet alle landets universiteter og en god del av høgskolene. 

Felles for dem alle er at det sentralt ikke finnes en oversikt over hvor mange 

gaveprofessorater institusjonen har, hvem som har betalt og hvor store 

summer det dreier seg om. 

Alle universitetene og de fleste høgskolene har gjennom innsamling av data 

klart å samle inn en oversikt de har sendt til Khrono. 

Tallene vi presenterer her er med forbehold om at våre kontakter har gitt oss 

korrekt informasjon. 

 

Universitetene 

Stavanger 

UiS har i dag ett (1) gaveprofessorat i naturgass på 

Institutt for petroleumsteknologi, betalt av Sparebank 

1 SR-Bank. Gaveprosjektet er opprettet i 2011 med 

prosjektperiode fram til 31.12.18. Beløp kr 6 millioner 

kroner. 

Nordland 

Fra Steinar Stene-

Sørensen, Fakultetsdirektør, Handelshøgskolen:  

Det treårige gaveprofessoratet i maritim innovasjon 

ved Handelshøgskolen, UiN er finansiert med 1,5 mill. 

kroner fra DA Bodø (Nordland fylkeskommune) og 1,5 

mill. kroner fra næringslivet. Næringslivsaktørene er 

Torghatten ASA, Mo Industripark, Westcon 

Helgeland, Brønnøy Havn, Bodø Havn og Rana 

Utviklingsselskap.  

Tromsø 

Har to gaveprofessorat ved Fakultet for 

naturvitenskap og teknologi 

Ett ved Institutt for fysikk og teknologi fra MET over 

10 år innen polar meteorologi. Prof. Rune Graversen 

er ansatt. MET finansierer stillingen med 1,5 mill årlig 

i 10 år. 



Og ett ved Institutt for geologi: Størrelsen på 

prosjektet er 4,6 mill kr over 4 år. Professor Alfred 

Hanssen er ansatt i stillingen. 

NTNU 

11 professorer 

1 førsteamanuensis 

Detaljert oversikt her: Gaveprofessorater på NTNU 

Agder 

Det ser ut til at vi i dag kun har et gjesteprofessorat 

som delvis er sponset. Det er et professorat i klassisk 

musikk ved Fakultet for kunstfag som er 20 % sponset 

av Sparebanken Sør.  

Ellers er det ingen av fakultetene som i dag har 

gjesteprofessorater. 

Bergen 

Det medisinsk-odontologiske fakultet ved 

Universitetet i Bergen har tre personer i 50 prosent 

stilling (professor og førsteamanuensis) finansiert av 

Kreftforeningen, Bergen Medisinske 

forskningsstiftelse og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. 

UiB samarbeider også med Bergens forskningsstiftelse 

om å finansiere stillinger til fremragende forskning 

gjennom ulike rekrutteringsordninger, hvor partene 

finansierer 50 prosent hver. 

Oslo 

På Det samfunnsvitenskapelig fakultet (SV), 

Økonomisk institutt, har et gaveprofessorat fra Norges 

Bank som Steinar Holden besitter.  

NMBU 

Har 2,2 årsverk av førstestillingene som er direkte 

finansiert av eksterne. Kilde: Forskningsdirektør 

Ragnhild Solheim 

Statlige høgskoler 

Oslo og 

Akershus 

NHO Service finansierer Susanne Balslev Nielsens 

stilling som professor II i Facility Management (20% 

stilling for 2 år som kan forlenges. NHO Service har 

gitt finansiering for 4 år).  

Buskerud 

Vestfold 

HBV har per i dag følgende 8 gaveprofessorater: 

Fra Redningsselskapet innenfor området 

beredskapsledelse 

http://khrono.no/node/355424


Fra Buskerud fylkeskommune/Næringslivet på 

Ringerike innenfor området markedsføringsledelse 

Fra Kongsberg Maritime innenfor området Maritime 

human factors 

Fra A. Wilhelmsen innenfor området LNG (maritim 

virksomhet) 

Fra Kongsberggruppen innenfor området Embedded 

systems 

Fra Kongsberg Defence innenfor området 

kybernetikk 

Fra Vestfold fylkeskommune innenfor området 

Maritime training 

Fra Buskerud fylkeskommune innenfor området 

Subsea/System Engineering 

Gavene gir finansiering fra 4 – 6 år. Flere nye 

initiativ er under utredning. 

Telemark Ingen 

Gjøvik Har hatt, ingen nå. 

Ålesund 

4 gaveprofessorat, 3 er tilknyttet Avdeling for 

maritim teknologi og operasjoner, og er sponset av 

DNV-gl, Ulstein, Farstad, Vard, Island Offshore og 

Havila. 1 er tilknyttet Avdeling for internasjonal 

business, og er sponset av Sparebanken Møre. 

Sør-

Trøndelag 
Har ingen 

Narvik 

AS  Norske Shell har over en periode på tre år 

finansiert et professorat i Internasjonal beredskap. 

Dette utløp i juli 2015. 

Nordkraft AS har over en periode på tre år finansiert 

et professorat i Fornybar energi. Dette utløper ved 

årsskiftet 2015/2016. 

Bergen Har ikke fått svar. 

 


