
INTPART-konferansen 12. juni 2019// PARTNERSKAP FOR BÆREKRAFT 
Sted: Universitetet i Oslo, Helga Engs hus, auditorium I 
Konferansier: Ruth Astrid Lærum Sæter 

Program 

Tid   
09.00-10.00 Registrering, kaffe & te 

10.00-11.00 Internasjonale partnerskap for fremtiden 

Velkommen: Svein Stølen, rektor Universitetet i Oslo 

Statssekretær Rebekka Borsch, Kunnskapsdepartementet 
Kristin Danielsen, internasjonal Norges forskningsråd 
Ragnhild Tungesvik, avdelingsdirektør Diku 
Svein Stølen, rektor Universitetet i Oslo 

Sofasamtale med innlederne 

11.00-12.00 Prosjekt-presentasjoner: 
 Professor Ivar Rønnestad, Universitetet i Bergen 
 Professor Kristian Martinsen, NTNU 
 Professor Tone Tønjum, Universitetet i Oslo 
 Seniorforsker Dorte Herzke, Norsk institutt for luftforskning 

12.00-12.30 Paneldebatt – Bærekraftige partnerskap og partnerskap for bærekraft 

12.30-13.15 Lunsj 

13.15-14.15 Kvalitet i koblingen mellom forskning, utdanning og innovasjon 
Professor Bjørn Stensaker, Universitetet i Oslo 

Resultatoppsummeringen av INTPART 2015-2018  
Presentasjon av ny utlysning 

Innledning til gruppearbeid 

14.15-15.00 Gruppearbeid 

Strategiske innspill – 5 grupper med forskjellig tema. 

Gruppe 1: 
INTPART skal bidra til å utvikle verdensledende fagmiljø i Norge. Hvordan 
omsettes dette til fremragende kvalitet i høyere utdanning? 

 Hvordan kan INTPART bidra til økt kvalitetsutvikling i studieprogram? Fra 
innsatsfaktorer til økt læringsutbytte og arbeidslivsrelevans for studentene. 

 Hvordan bidrar INTPART til økt kvalitet i studentmobilitet? 



  Gruppe 2: 
Hvordan kan INTPART bidra enda bedre til å utvikle verdensledende fagmiljøer i 
Norge? Hvordan omsettes dette til fremragende kvalitet i forskning og innovasjon? 

 INTPART er ‘lim’ mellom andre virkemidler og gir muligheter. Hvordan kan 
økt samarbeid i Norge gjøre det lettere å få til bærekraftige partnerskap 
med fremragende internasjonale fagmiljøer og et fremtidsrettet næringsliv? 

 Hvordan bidrar INTPART til bedre forskningskvalitet? 

Gruppe 3: 
INTPART må integrere utdanning, forskning og innovasjon – og vise til effekt. 

 Hvordan kan instituttsektoren i større grad bidra til økt kvalitet og 
innovasjon i høyere utdanning i samarbeid med UH-sektoren? 

 Hvordan stimulere næringsliv til å bli aktive partnere i INTPART? 

Gruppe 4: 
Utfordringer og løsninger ved å kombinere forskning i verdensklasse og 
eksepsjonell god undervisning. 

 Hva oppleves som de største utfordringene? 
 Hvordan kan prosjektene møte utfordringene? 
 Eksempler på gode strategier som anvendes i prosjektene 
 Hvilken rolle kan administrasjonen på institusjonene ta for å bidra til 

en vellykket implementering av INTPART-prosjektene? 

Gruppe 5: 
Et mer strategisk INTPART, rettet mot regjeringens, departementene, rådene og 
direktoratenes politiske prioriteringer? 

 Hvordan kan INTPART rette seg enda sterkere inn mot strategiske 
satsninger, med klare føringer mot SDG, Kvalitetsmeldingen, 
Panoramastrategien 2.0, EUs rammeprogram og andre politiske 
styringssignaler? 

 Hva er den ideelle balansen mellom bottom up og top down for 
INTPART i fremtiden? 

15.00-15.15 Pause 

15.15-16.00 Avslutning og oppsummering i plenum  
Gruppepresentasjoner 

Oppsummering 
Eivind Hovden, avdelingsdirektør, Norges forskningsråd 
Jon Gunnar Mølstre Simonsen, seksjonsleder, Diku 

 


