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Stort fokus på (udekket) kompetanse

Nrk.no
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Sammenlignende studie av 
bachelorutdanningene

• Markom2020 prosjekt
• BSc Nautikk
• Kvalitetsindikatorer
• Totalt 12 institusjoner
• «World wide» perspektiv

– Fire i Norge, fire i Europa, to i Asia og to i 
Amerika



6

Måleparametre

• Inntakskriterier
• Struktur på utdanningen
• Læringsutbytte i ECTS
• Simulatorer og lab
• Lærerstab og kvalifikasjoner
• Relevant forskning
• Om de har BSc oppgave eller ikke
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Sentrale forskjeller

• Struktur på utdanning (3 vs. 4 år) 
• Flere har integrert praksis
• Lik simulatorpark men ulik bruk
• Høyere antall akademisk kvalifiserte lærere som 

også har praktisk bakgrunn (COC) ved de 
utenlandske institusjonene



Metodikk for å sikre regionen tilgang på 
arbeidskraft med kompetanse
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Mål, metode og utvalg

Dokumentstudier

Dialog med Fylkeskommunen

Intervju med bedrifter (i ulike deler av verdikjeden)

Workshop med klynger

Workshop rektorer UoH
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Globale trender i en regional kontekst

+

Næringsstruktur tyngdepunkt i fylket. Fylkesstatistikk Møre og 
Romsdal 2016

Kilde bilde 1 og 3 : Carlin et al. 2015
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Vanskelig å sette agendaen ut fra 
egne behov?

Bilde fra: https://www.maysix.com.au



Fleksibel

Lærenem

Hybridkompetanse
Kjernekompetanse

Proaktiv for 
egen læring

Endringsvillig

Omstillingsdyktig

Samarbeidskompetanse

Lagspiller
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Begge ønsker tettere dialog - men ulik 
oppfatning av behov og forutsetninger 

Kilde: Wikimedia commons
Kilde: Flickr



Fra ord til handling?



Takk for oppmerksomheten!

marte.giskeodegard@ntnu.no
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