Nasjonal studiekvalitetskonferanse

Kompetanse 2020 og
bachelorgradens profil
Fredag 8. april 2011, kl. 10.00–16.30, VilVite senteret, Bergen

Målgruppe: Vitenskapelig tilsatte, og særlig studiedekaner/faglige ledere for utdanning,
undervisning og forskning, ledere for studie- og utdannings- og forskningsavdelinger,
nasjonale råd og fakultetsmøter, studenter.

Program
09.00

Registrering. Kaffe/te

10.00

Åpning ved rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen

10.05

Presentasjon av rapporten «Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet
arbeidskraft fram mot 2020» ved Kunnskapsdepartementet

10.35

«Kompetanse 2020 – Universitetsutdanningenes synlighet og relevans og
samfunnets behov» Innledning ved viserektor Kuvvet Atakan, UiB. Presentasjon
ved Jostein Ryssevik, Ideas2Evidence

11.20

«Rett spor eller ville veier» – Dagens studietilbud og arbeidsgivers ønsker
til framtidens kandidater ved Are Turmo, kompetansedirektør, Næringslivets
hovedorganisasjon (NHO)

12.00

Lunsj

12:45

«Graduates for the 21st Century» ved Páll Skúlason, Professor of Philosophy,
University of Iceland

13.15

«Praksis i utdanningen – et godt tiltak for å bedre samhandlingen mellom
universitetet og omverden?» ved prosjektleder Kjetil Evjen og student Ingvild
Thue Hvattum, Institutt for sammenliknende politikk, UiB

13:45 «Hvordan kan de humanistiske fagene gi oss en bedre fremtid?» ved Gjert
Kristoffersen, dekan HF-fakultetet, UiB
14:00

«Hvordan kan realfagene gi oss en bedre fremtid?» ved Dag Rune Olsen, dekan
MN-fakultetet, UiB

14.15

Kort ordskifte

12.45

Pause

14.45

«Hvordan kan UH-sektoren møte kompetansebehovene i samfunnet?»
ved Jan I Haaland, Universitets- og høgskolerådet

15.00

Paneldebatt: «Samfunnets behov og utdanningsinstitusjonenes respons
– hva bør være den akademiske bachelorgradens profil og innhold?»
I panelet: Are Turmo, kompetansedirektør, NHO; Jan Per Styve, regionaldirektør,
Hordaland fylkeskommune; Jan I. Haaland, leder, UHR; Jan Atle Toska, studiesjef,
Universitetet i Nordland; Ingrid Ballo, fagpolitisk ansvarlig, NSO

16.20

Avslutning ved viserektor Kuvvet Atakan, Universitetet i Bergen

16.30

Slutt

Påmeldingsfrist 28. mars 2011. Påmelding her.
Programmet er tilgjengelig online her.
Konferanseavgiften er kr. 975.-, som inkluderer lunsj og servering i pausene.
Vi oppfordrer universiteter og høgskoler til også å sende studentrepresentanter.
Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Hilde Haaland-Kramer på
e-post: hilde.haaland-kramer@sa.uib.no
Velkommen!

