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UiT Norges arktiske universitet

Muligheter for Alta kommune og Finnmark fylke?
Forventninger til Alta kommune?
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"En fusjon mellom Universitet i Tromsø og 

Høgskolen i Finnmark skal skape en sterk 

regional aktør med gode strategier for 

vekst i høgre utdanning og forskning."
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Ansatte 2 750

Studenter 11 800

Totalt budsjett

Eksterne prosjekt

2 237 MNOK

570 MNOK

Dr.grader i 2012 110

Tromsø
Hammerfest

Alta
Kirkenes

7
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Økt konkurranse, nye utfordringer og store muligheter!

• Demografi

• Faglig bærekraft og vitalitet

• Geografi og tilgang

• Nord-Norge som grenseregion

• Attraktive Nord-Norge
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Videreutvikling av gode studier i Finnmark

• Reiseliv

• Sosialfag

• Sykepleie

• Grenseboerskap

• Lærerutdanning

• Rock and roll - entrepenørskap
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Næringsutvikling, offentlig sektor, nærhet!

• Realfag & Teknologi

• Sykepleiere, lærere, jurister, økonomer

• Kunnskapsutvikling krever (ekstern) finansiering! 

• Unge studenter - og ikke fullt så unge studenter - vi 
trenger dem alle! 

• I en vellykket fusjon blir 1+1 = 3
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3-årig ingeniørutdanning i Alta - Arktiske anlegg

• Bygge kompetanse for anleggsvirksomet i hele den arktiske regionen - mao. 
et internasjonalt orientert studium

• Særlige utfordringer i nord:

– Klima

– Sikkerhet og miljø

– Logistikk

• Relevante spesialiseringer: 

– Infrastruktur (veger, havner, tunneller)

– Gruvedrift

– Ras

• Samarbeid med landsskapsarkitektur
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Y-veien i Hammerfest og Kirkenes

• Gass- og prosessteknologi

• Automasjon

• Sikkerhet & miljø
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Deler av medisinerutdanningen i Finnmark
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Masterutdanning for grunnskolelærere
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Hva betyr UiT for kunnskapsutviklingen i Nord-Norge?
Studentfordeling (%) ved UiT (høsten 2011)
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Kandidater fra UiT (Tall fra 2011)

• 70 % jobber i Nord-Norge.

• 80 % er tilfreds med sin nåværende stilling.

• 84 % svært fornøyd eller fornøyd med utdanningen. 

• 86 % er i arbeid innen 4 måneder etter endt utdanning.

• 90 % av kandidatene mener deres nåværende stilling er relevant 
i forhold til utdanningen de har fra UiT. 

• 90 % har fått arbeid på det geografiske stedet de ønsker.
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Mulighet for kommunene! 

Hva etterspør studentene?

• Styrket fokus på karriereveiledning

• Mer og bedre praksis i studiene

• Mer kontakt med arbeidslivet gjennom studiet
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Samarbeid mellom lokale aktiviteter og relevante studier
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Haldde-observatoriet
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"For nordnorsk økonomi, blir 
tilgangen på kvalifisert 
arbeidskraft, infrastruktur og 
kompetent kapital viktigere enn 
noensinne. Alle gode krefter må 
trekke sammen for å løse dette."
Jan-Frode Janson
SpareBank 1 Nord-Norge
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