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Vårt oppdrag

• «Universiteter og høyskoler skal 
prioritere livslang læring og 
fleksible og desentraliserte tilbud 
slik at utdanning og 
kompetanseheving blir 
tilgjengelig og uavhengig av 
bosted og livssituasjon.»
(Utdrag fra tildelingsbrevet fra KD for 2023)



Organisering for å styrke EVU og livslang læring

• Styret for Nord universitet 
behandlet 10. mars en styresak om 
Utvikling av EVU

• I denne styresaken ligger at Nord 
styrker det interne «laget» som 
jobber med EVU

• Målsettingen er at dette skal gjøre 
inngangen til og dialogen med Nord 
bedre 

• Dette skal bidra til flere og bedre 
fleksible EVU-tilbud



Organisering for å styrke EVU og livslang læring

• Eget team for regional kontakt, 
fleksible studier og EVU i 
Utdanningsavdelingen

• EVU-team i Nord
Alle fem fakulteter har utnevnt 
egen EVU-koordinator som deltar i 
tverrfakultært team for bedre 
intern samhandling



Team for regional kontakt, fleksible studier og EVU

• Koordinering mellom fakultet og fellesenheter vedr. fleksible studietilbud

• Deltakelse i lokale og regionale fora for kompetanseutvikling mv.

• Bidra i utvikling av fleksible og distribuerte tilbud (med utgangspunkt i arbeidslivets behov)

• Bidra til markedsføring av og rekruttering til fleksible utdanningstilbud

• Alumni – implementering og oppfølging

Teamet består av: 

• Anne Sofie A. Elgseter, EVU/Utdanningsavdelingen/Levanger (teamleder)

• Tor Eivind Aaneland, EVU/Utdanningsavdelingen/Bodø

• 7 studiestedsledere



Studiestedslederne

Studiestedslederne skal:

• fungere som strategisk ressurs og rådgivere 
for sentral ledelse og fakultetsledelsene 

• være kontaktpunkt mellom regionene og 
Nord universitet

• ha utadrettet funksjon som regionale 
kontaktpersoner

• være en ressurs i formidling av 
kompetansebehov og studietilbud mellom 
regionene og fakultetene 

• Rikke Mo Veie, Stjørdal

• Egil Solli, Levanger

• Tom Kilskar, Steinkjer

• Aina E. Hildrum, Namsos

• Øyvind Steinslett, Nesna

• Under ansettelse, Mo i Rana

• Barbro Fjellheim Holm, Vesterålen



Samarbeid om 
kompetansebehov 
og rekruttering

• RSA i Trøndelag og Nordland

• Kompetanseforum Trøndelag og Nordland

• 6 regionale kompetanseforum fra Fosen og 
Innherred til Vesterålen

• Dialog med kompetansepiloter i Trøndelag og 
Nordland

• Dialog og samarbeid RKK’er i Nordland

• Deltakelse i og dialog med flere 
næringsforeninger og næringsklynger

• Samarbeidsavtaler med alle våre 
vertskommuner (studiestedene)

• Samarbeid med studiesentrene



Videre arbeid i Nord for å imøtekomme behovene i arbeidslivet
• I startfasen med å utvikle nettbaserte 

mikrokurs

• Utviklingsarbeid i Nord for å gjøre 
utdanning mer tilgjengelige.

• En helhetlig studieportefølje 
som utnytter mulighetene Nord har og tilbyr det arbeidslivet trenger

Husk at vårt arbeid med den bevilgningsfinansierte studieporteføljen følger en 
planprosess på 1,5 år (oppstart i januar 2023 for studier med start høsten 2024)

Noen muligheter:

• Fleksible tilbud som rullerer på 
studiestedene

• Nett- og samlingsbaserte tilbud med 
klasser flere steder

• Bruk av studiesentrene



EVU-porteføljen 

Dette er hva Nord universitet definerer inn i EVU-porteføljen:

✓ Etterutdanningstilbud (kurs) uten studiepoeng

✓ Alle kortere studietilbud under 60 studiepoeng (inklusive mikroemner)

✓ Fleksible årstudier på deltid, eller som er samlings- og/eller nettbasert

✓ Fleksible erfaringsbaserte masterprogram på deltid eller som er samlings- og/eller nettbasert

✓ Fleksible vitenskapelige masterprogram på deltid eller som er samlings- og/eller nettbasert

✓ Enkeltemner med praktisk organisering av undervisning slik at den kan kombineres med jobb

EVU-porteføljen omfatter alle typer finansiering (bevilgning, bidrag, studentbetaling, oppdrag), 
og studietilbud som inngår både i ordinær studieportefølje og andre tiltak.



Mikroemner

• Mikroemner er korte studietilbud på 3 stp. eller mindre

• Fortrinnsvis 2,5 stp. – tilsvarer ca. 75 arbeidstimer totalt for studenten

• Veldig spisset faginnhold 
- et kunnskapsemne, ikke et 
informasjonsemne.

• Høy grad av arbeidslivsrelevans

• I hovedsak nettbasert, 
men kan også være fysisk



EVU-tilbud fordelt på studiesteder: 
(Dette er situasjonen per 2023, men sted for tilbud kan endre seg fra år til år.)

Sted Antall EVU-tilbud

Stjørdal 15

Levanger 25

Steinkjer 3

Namsos 0

Nesna 1

Mo i Rana 2

Bodø 49

Vesterålen 4

Nettbasert 20

Andre steder 6



Helse-
og sosialfag

Skole,
barnehage 

og oppvekst

Ledelse,
økonomi og

entreprenørskap

Samfunn,
kommunikasjon 

og internasjonale
forhold

Havbruk Grønne 
fag

Trafikkfag SUM
ANTALL

Kurs uten 
studiepoeng

0 2 0 2 0 0 2 6

< 30 stp. 14 6 3 0 1 2 7 32

30 stp. 7 31 4 0 1 0 2 45

60 stp.
(fleksible 

årsstudier)
1 4 3 5 0 1 0 14

90 stp.
(erfaringsbaserte 

fleksible 
masterprogram)

0 0 3 1 0 0 0 4

120 stp.
(fleksible 

vitenskapelige 
masterprogram)

3 4 0 3 0 0 0 10



Andre tilgjengelige fleksible studieprogram

Fleksibel bachelor i sykepleie

✓ Prosjektet «Sykepleier i Nord»  

✓ Deltid

✓ Nett- og samlingsbasert

✓ Regionalt med klasser fra:

✓ Lofoten/Vesterålen

✓ Salten

✓ Helgeland

✓ Namdalen

✓ Innherred/Fosen

• Grunnskolelærer 1-7, samlingsbasert
(Levanger, Nesna og Bodø)

• Grunnskolelærer 5-10, samlingsbasert
(Nesna)

• Lulesamisk grunnskolelærer 1-7, samlingsbasert
(Bodø)

• Sørsamisk grunnskolelærer 1-7, samlingsbasert
Levanger

• Barnehagelærer, deltid
(Bodø og Nesna)

• Yrkesfaglærer, nett- og samlingsbasert
(Bodø)

• Geografi og samfunnsplanlegging, samlingsbasert
(Levanger)



Nettside: nord.no/videre * LinkedIn-profil: lenke til profilen

https://www.nord.no/no/studier/videre/
https://www.linkedin.com/company/nord-videreutdanning/


nord.no/videre

facebook.com/norduniversitet

instagram.com/norduniversitet

youtube.com/norduniversitet2016
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