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Mål

• SAMFUNN, RELEVANS, ANSETTBARHET, 
STUDIEKVALITET I HØYERE UTDANNING
• BRINGE FREMTIDIGE STUDENTER 
NÆRMERE KJERNEN AV ARBEIDSLIVETS 
UTFORDRINGER, MULIGHETER OG 
KARRIERER. 

• SYSTEMATISERE METODER OG 
PORTEFØLJE FOR ARBEIDSLIVSSAMARBEID 
OG KOMMUNIKASJON..

10/24/2022





Installasjonsservice

Industri

Energi og vannkraft

Olje og gass/gruvedrift

Teknisk support

Transport og logistikk

Servicesektoren

Høyere utdanning og forskning

Off. forvaltning

Utdanning og skoler

Verdien av 
praksisordninger for 
geofagene.

Data: Kandidatundersøkelsen, 
Ivar Lie, SEFU UiT



Key deliveries



 PILOT THE 
INTERNSHIP COURSE 
AT UIT

 UPSCALE TO OTHER 
UNIVERSITIES

 RUN NATIONAL PILOT

 NATIONAL 
MANDATORY COURSE

 EXPAND 
STAKEHOLDER 
PORTFOLIO

 EMPLOY NATIONAL 
COORDINATOR 100%

 EMPLOY 2X30% LOCAL 
COORDINATORS @ UIO 
& UIB



Tematikk

Presentasjon og praktisk info om emnet.

Stillingsutlysning: Hva er kompetanse og intro til personlige 
egenskaper

Kompetansekartlegging

Innlevering av CV/Søknad

Tildeling av praksisplass
Praksis
Geologisk sektor: primær- sekundær- og tertiærnæringen

Å jobbe med geologisk forskning. Å være 
PhD/Forsker/Universitetsrelevans av studiene

Ung forsker i akademia. Forskning og kommunikasjon.

Nettverksbygging, formidling og kommunikasjon.

Organisasjonsteori

Praksis
Refleksjon over egne ferdigheter

Entreprenørskap: «Hvordan starte egen bedrift?»

Innovasjon i realfag

Case/workshop: Innovasjon og entreprenørskap.

Praksis
Patent/firma/prosjekt i geosektoren

Forelesningsplan GeoPraksis vår 2022 – Overføringsverdier andre 
vitenskaplige disipliner

• Behov for fagdisiplinær orientering. 
• En rekke overførbare ferdigheter elementære for «alle» fagretninger. 

Felles interesser.
• Behov for refleksjon og et felles språk for å formidle kompetanse og 

relevans innenfor de spesifikke disipliner. 



Hva slags prosjekter kan 
praksisstudentene gjøre 
i din bedrift?

• Eksempel på studentprosjekt: 
• Kartlegging
• Planlegging
• Rapportering
• Prøvetaking og prøveanalyser
• GIS-arbeid
• Dokumentasjon
• Tolkning av geofaglige datasett og andre

datasett
• Enkel programmering
• Oppmålingsarbeid
• Sortering av databaser

• Har en bred grunnpakke av geofag og realfag - > 
arbeidsoppgavene kan være fra et bredt spekter. 



GeoPraksis Blogg
GeoPraksis UiO

https://www.mn.uio.no/geo/studier/geopraksis/2022/geopraksis-de-forste-studentene.html
https://www.mn.uio.no/geo/studier/geopraksis/


Internship should resemble an added value to 
educational quality in higher education, increasing
perceived relevance.

https://www.roseman.edu/2017/04/05/scholarship-
teaching-learning-roseman/

Internship

Martens & Finstad, «Internships 
in academia – challenges and 
opportunities for practical 
orientation in disciplinary and 
multidisciplinary study programs in 
higher education», EuroSoTL
Manchester, June 2022. 

Relevant 
competence
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