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Oslofjordalliansen består av
Universitetet for miljø- og
biovitenskap
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Buskerud
Til sammen ca. 14.000 studenter

En fornøyd leder for arbeidsgruppen til OFA-EVU pilot lærerutdanning, Morten Skaug, HiØ.
Foto: Bård Halvorsen/HiØ

Storkontrakt til lærerutdanningspiloten i OFA
Det går svært bra for OFAs arbeidsgruppe for etter- og videreutdanning i lærerutdanningspiloten.
Gode søknader om ulike etter- og videreutdanningstilbud gir uttelling, sist i form av en tildeling
på 9 videreutdanninger, hvor av 4 er nye.
- På landsbasis blir antall tilbud redusert i strategiperioden 2012–2015. Til tross for dette har vår
region fått en økning i antall tilbud sett i forhold
til inneværende strategiperiode, forteller Morten
Skaug, HiØ, som har stått i spissen for EVU-gruppa. - Jeg vil tro vår omfattende søknad har vært
avgjørende, sammen med vårt gode rykte som
utdanningsinstitusjoner.

De nye studiene genererer midler til utvikling av
studieplaner, og midler til gjennomføring. Tildelingen til OFA har en omsetningsverdi på ca. 17
millioner kroner, fordelt på tre år.
- Dette er i i EVU-øyne å anse som en storkontrakt, sier Skaug.
Les mer på www.oslofjordalliansen.no

Seminar: Ut og forsk!
Seminar for internasjonale
forskerstipend og nettverk
15.mai 2012 Kl.11.00–16.00
Sted: Høgskolen i Vestfold Forskningsparken
Påmeldingsfrist 10.mai
Se program og påmeldingsinfo i kalenderen på
www.oslofjordalliansen.no

Aldri har forskere hatt bedre muligheter til å reise ut for å jobbe på
velrenommerte institusjoner i utlandet.
Det finnes flere forskjellige stipendordninger og
programmer det kan søkes på for inn- og utveksling av forskere.
Mange har hørt om Marie Curie, Fulbright stipender, Euraxess, Nærings-PhD, COST m. fl, men
færre vet hvordan disse kan utnyttes i karriereutvikling og for økt internasjonalt samarbeid.

Gjennom foredrag, dialog og workshop i
seminaret Ut og Forsk! får du vite mer.
Målgruppen for seminaret er alle faglige ansatte
i OFA. PhD studenter, forskere og andre faglige
ansatte som er interessert i internasjonal mobilitet, og faglig ledelse som er interessert i hvilke
programmer som inviterer til inn- og utveksling av
ansatte. Sett av dagen!

På helsa løs
Oslofjordalliansen
Helse:
3 500 studenter
640 på masternivå
41 på Ph.D-nivå
Jobber for samarbeid innen
Psykisk helse og rus, Helse
og eldre, Helse- og velferdsteknologi, Ferdighetstrening
og Aksjonsforskning.
www.oslofjordalliansen.no

Oslofjordalliansen satser på institusjonelt samarbeid om helse-, miljø- og sosialvitenskap, til det
beste for blant andre 3500 studenter.
Forskningssamarbeidet langs Oslofjorden fortsetter å bre om seg. De fire kunnskapsaktørene i OFA
viderefører og -utvikler det gode samarbeidet i
med en satsing innen helse-, miljø- og sosialvitenskap.

MANGE STUDENTER

aspekter og har ulikt kompetansenivå innen forskning og utdanning. Studietilbudene innen helsefeltet varierer mellom institusjonene, men er langt
på vei komplimenterende. Nå er hovedfokuset i
OFA Helse å selv definere felles satsingsområde og
strategi innen forskning, sier Falkenberg.

De fire institusjonene har til sammen i underkant
av 3500 studenter på disse feltene, hvorav 41 er
doktorgradsstudenter, 640 er i et mastergradsløp,
2250 i et bachelorgradsløp og 385 tar etter- og
videreutdanning.
Helsesatsingen innen OFA har i 2012 et budsjett
på 900.000 kroner, og ledes av førsteamanuensis
Helle K.Falkenberg ved Fakultet for helsevitenskap
ved HiBu.
– Helse, miljø-, og sosialvitenskap er et naturlig samarbeidsfelt i OFA. Samtlige institusjoner
arbeider med dette, men konsentrer seg om ulike

Leder for OFA Helse, førsteamanuensis Helle K. Falkenberg, HiBu.

Les mer på www.oslofjordalliansen.no

Mye bra i OFA
”Kunnskapstungt, kreativt og nyskapende.” Slik kan Oslofjordalliansens kunnskapsbaserte aktiviteter oppsummeres. Det er mye spennende på gang både innen forskning og utdanning, bekrefter
tidligere statssekretær Kyrre Lekve i Kunnskapsdepartementet.
BLIR ATTRAKTIVE

- Vi har tro på samarbeidet i OFA. Vi ser at dette
gjør oss mer attraktive innen utdanning, sier
rektor Hans Fredrik Hoen ved Universitetet for
miljø- og biovitenskap.

Utgiver:

Hoen åpent konferansen ”OFA - På rett kurs” og
orienterte om UMBs kandidater, utdanninger,
forskning og den store andelen av internasjonale
studenter.
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Tidligere statssekretær Kyrre Lekve, Kunnskapsdepartementet.

Forskningssamarbeidet langs Oslofjorden er i positiv vekst. De fire kunnskapsaktørene UMB, HiBu,
HiVe og HiØ samarbeider som aldri før i Oslofjordalliansen, OFA. Akkurat det liker den tidligere
statssekretæren i Kunnskapsdepartementet.
- Det dere holder på med er utrolig interessant.
Dere snakker sammen om hvordan små institusjoner kan bli større. Når dere arbeider sammen kan
dere kanskje bli sterkere, sier Kyrre Lekve.

- Vi ser at samarbeid vil gi bedre ressursutnytting i
forhold til utdanning, forskning og forskerutdanning. Dette er SAK-samarbeid, smiler Hoen.
Innen Oslofjordalliansen satses det allerede på
utdanning og forskning innen teknologi, pedagogikk og helse.

Les mer fra konferansen på www.oslofjordalliansen.no

