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Bakgrunn 
Profesjonsutdanningene ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) skal baseres på forsknings- og 
erfaringsbasert kunnskap. Utdanningene skal være profesjonsorientert, praksisnære og kvalifisere for 
arbeid i yrkesfeltet barnehage/skole og helse- og sosialsektoren. Partnerskapet mellom yrkesfeltet 
skal styrkes gjennom felles forsknings-, utviklings- og innovasjonsvirksomhet (FoUI) og samarbeid om 
undervisning og studieaktiviteter slik at studentenes tilbys en utdanning med helhet og 
sammenheng. Både ansatte i praksisfeltet og fagpersonalet ved USN skal utvikle sin identitet som 
profesjonsutdannere og det skal tilrettelegges for kontakt og samarbeid mellom utdanning og yrket 
slik at de to læringsarenaene utnyttes godt.  

USN vil derfor etablere ordning med universitetsvirksomhet i profesjonsutdanningene. En avtale som 
universitetsvirksomhet kommer i tillegg til og har et mer omfattende samarbeidsfelt enn de ordinære 
praksisavtalene/partnerskapsavtalene som USN allerede har og som fortsatt vil være viktige. 

Formål 
USN og universitetsvirksomheten skal etablere et nært, likeverdig og forpliktende samarbeid med 

fokus på profesjonens kjerneoppgaver. Relevant og forskningsbasert kunnskap for profesjonen og 

profesjonsutdanningen skal utvikles gjennom samarbeidet.  Formålet er å utvikle og styrke våre 

profesjonsutdanninger, øke FoUI-virksomheten innenfor den respektive profesjonen og 

profesjonsutdanningen og samarbeide tettere om studentenes praksisstudier. Ordningen skal bidra 

til gjensidig kvalitetsutvikling for yrkesfeltet og USN, og støtte virksomhetens faglige utvikling og 

kompetanseutvikling av eget personale. Videre skal ordningen bidra til et godt læringsmiljø der 

veiledning og oppfølging av studentene i praksisstudiene er sentralt. Virksomhetens samarbeid med 

USN om læringsaktiviteter, veiledningsmetodikk, evaluering og vurdering av skikkethet vil være 

viktige element.   

 
Kriterier for etablering av universitetsvirksomhet: 
Den virksomheten som inngår avtale med USN som universitetsvirksomhet må ha et ønske om og 
vilje til å inngå i et langsiktig samarbeid om kunnskapsutveksling og -utvikling. I utvelgelse av 
universitetsvirksomheter vil følgende kriterier telle positivt: 
  
Virksomheten: 

 arbeider systematisk med faglig utvikling av egen organisasjon og kompetanseutvikling av 
eget personale 

 har ønske om og erfaring fra å bidra inn i felles FoUI-prosjekt med USN 

 har erfaring som partnerinstitusjon/praksisinstitusjon 

 kan tilrettelegge for tverrprofesjonell samarbeidslæring 

 har erfaring fra samarbeid om utvikling av læringsutbyttebeskrivelser for studieprogram 

 har ansatte med relevant formell kompetanse 

 har en andel ansatte som har formell veiledningskompetanse, eller som er i ferd med å skaffe 
seg det 

 har ønske om og erfaring fra å bidra til studentenes læring og profesjonelle utvikling i 
praksisstudiene 
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 har ønske om og erfaring fra å bidra til studentenes oppgaver på bachelor-, master og 
doktorgradsnivå, og legge til rette for at kunnskapen som blir utviklet i slike oppgaver blir 
formidlet og delt i fagpersonalet ved praksisinstitusjonen 

 Samarbeider med USN om hospiteringsordningen og kombinasjonsstillinger 
 

Prosedyrer for etablering universitetsvirksomhet 
Funksjon som universitetsvirksomhet etableres ved USN i 2018, og avtalen vil normalt vare i fire år 
fra inngåelsestidspunktet.  Det vil bli etablert relativt få avtaler som universitetsvirksomheter den 
første fire-årsperioden. I løpet av denne perioden skal ordningen evalueres.  
 
Når avtalen som universitetsvirksomhet inngås skal det i denne spesifiseres ansvar og roller som 
avklarer gjensidige forventninger mellom organisasjonen/virksomheten og USN. Avtalen skal 
regulere ansvar, roller, antall praksisplasser og profesjons- og kompetansekrav.  
 
For utdanninger med studietilbud på flere campus kan det bli opprettet avtaler mellom USN og flere 
virksomheter. En ser gjerne at flere utdanningsprogram kan være tilknyttet den samme 
universitetsvirksomheten og slik bidra til tverrprofesjonelt arbeid. På sikt er det ønskelig følgende 
utdanningsprogram ved USN er tilknyttet en universitetsvirksomhet:  
 

Helse- og sosialfagutdanninger 

 Barnevernspedagogutdanning 

 Vernepleierutdanning 

 Sykepleierutdanning 

 Radiografutdanning 

 Optometriutdanning 
 

Lærerutdanninger 

 Barnehagelærerutdanning 

 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn 

 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn 

 Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 

 Faglærerutdanning  

 Lektorutdanning 

 
 


