SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NORD UNIVERSITET OG UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

1. Generelt om samarbeidet

Nord universitet (Nord) og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) er
samfunnsinstitusjoner med regionale, nasjonale og internasjonale oppgaver. Denne avtalen har som
mål å styrke og videreutvikle strategisk og faglig samarbeid og sørge for en god arbeidsdeling mellom
de to institusjonene.
UiT og Nord skal utnytte de samlede ressurser ved institusjonene for å oppnå økt aktivitet og kvalitet
i begge virksomheter. Det faglige samarbeidet skal være av interesse for begge institusjoner og
forankres i de respektive forsknings‐ og utdanningsmiljøer.
Avtalen er overordnet og prosjektsamarbeid i forskning og utdanning krever spesifikke underavtaler.

2. Samarbeidsområder

Avtalen skal bidra til å etablere best mulig langsiktig og prosjektbasert samarbeid i Nord-Norge og
styrke samhandlingen og arbeidsdelingen mellom institusjonene innenfor blant annet følgende
samarbeidsområder:
2.1. Forskning
Det er innenfor flere fagområder pågående samarbeid mellom institusjonenes forskere, og det er
ønskelig å legge til rette for en videreutvikling og formalisering av dette innenfor de områdene hvor
det er naturlig.
Samarbeidet innenfor forskning innbefatter blant annet:
• Støtte til kompetanseheving og forskerutdanning ved de to institusjonene, herunder:
o Prosjektstøtte til eksempelvis felles ph.d.-emner, prosjektutvikling, samlinger,
skrivekurs og forskningsformidling
• II’er stillinger der dette er hensiktsmessig for å styrke faglig samarbeid
• Samarbeid om forskerskoler
• Etablere felles ph.d.-kurs der hvor det er naturlig
2.2. Utdanning
Partene skal samarbeide for å finne en god arbeidsdeling i forbindelse med utvikling av
studieporteføljene som reflekterer institusjonenes profil og regionale og nasjonale behov.
Samarbeidet innenfor utdanningsområdet innbefatter blant annet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbeid i forbindelse med planlegging og utvikling av i studieporteføljen
Videreutvikle samarbeidet om lærerutdanningene
Samarbeid om utvikling av fagportefølje innenfor samfunnssikkerhet og beredskap
Samarbeid om samisk utdanning og forskning
Samarbeid om utvikling av studietilbud i Lofoten-regionen
Samarbeid om utvikling av studietilbud på Helgeland
Samarbeid om studietilbudet i Kirkenes og samhandling mot Russland
Samarbeid i forbindelse med internasjonal samhandling og rekruttering

•

Samarbeid om sensur

2.3. Infrastruktur
Partene skal så langt det er hensiktsmessig kunne benytte hverandres forskningsinfrastruktur.
Spørsmål knyttet til kompensasjon for bruk og rettigheter til resultater avtales i det enkelte tilfelle,
men skal normalt skje på markedsmessige betingelser. Partene skal vurdere felles finansiering for
anskaffelse av ny forskningsinfrastruktur til felles bruk.

3. Samarbeidsorganer

For å vedlikeholde og styrke det strategiske samarbeidet, avholdes det regelmessige møter på
ledelsesnivå mellom UiT og Nord minimum en gang per år.
Dekaner og andre faglige samarbeidspartnere møtes så ofte dette det er hensiktsmessig og
nødvendig. Det etableres i tillegg årlige møter mellom studiedirektørene relatert til planlegging og
arbeidsdeling i forbindelse med utvikling av studieporteføljene.
De ulike samarbeidsområdene følges opp med konkrete og operative avtaler mellom aktuelle
fagmiljø.

4. Bekjentgjørelse

Partene skal informere om samarbeidsavtalen i sine respektive organisasjoner. Begge parter skal
aktivt følge opp avtalen og om nødvendig ta initiativ til endring med sikte på at samarbeidet skal
fungere best mulig.

5. Avtalens varighet

Denne avtalen gjelder inntil en av partene krever revisjon eller opphør av avtalen.
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