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Summer seems like a long time ago. The campus and 
Blindern Dormitory are now in bleak midwinter mood. At 
the ISS, however, we always keep summer in focus, whether 
we are looking backwards or forwards. 

Looking back, we cherish our memories from the time 
we spent with you last summer. 2016 was a very special 
year, as it marked the 70th session of the ISS. It gave us an 
opportunity to reflect on our history and our mission, and 
the anniversary also put its stamp on several of the events 
during the session. We are very happy to include you as 
part of our history and our tradition. Following the summer 
session, we also celebrated the anniversary in late August 
with a ceremony and reception for our Norwegian network 
and current and former employees. 

Now we are looking ahead and are busily planning for 
the next ISS session. Our catalog for 2017 is considerably 
slimmer than previous ones, not because we have less 
to offer, but our recently updated website (www.uio.no/
summerschool) is now our main source of information for 
potential students.

You, our alumni, are our most important ambassadors. 
Thank you for recommending the ISS to friends and 
colleagues. You know what a difference a summer at the ISS 
can make both academically and socially. 

We hope that all of you have continued to nurture the 
friendships and the networks that were established here. 
The connections you made are testimony to the ISS vision of 
international understanding and peaceful coexistence. In the 
hope that this vision will inspire you in your future work, we 
send you our best wishes for the holiday season, for the New 
Year, and for the years to come. 

To the ISS 
class of2016

Hope to see you 
again!
-The ISS Team



Det virker som det er lenge siden sommeren nå. Campus og 
Blindern Studenterhjem er preget av blek vinterstemning. 
På ISS har vi imidlertid stadig blikket vendt mot sommer, 
enten vi ser bakover eller framover. 

Når vi vender blikket bakover, gleder vi oss over alle gode 
minner fra tiden sammen med dere sist sommer. 2016 var 
et spesielt år, i og med at vi markerte at sommerskolen ble 
arrangert for 70. gang. Det ga oss en anledning til å tenke 
over vår historie og vårt formål, og jubileet satte sitt preg 
på mange av samlingene i løpet av sommeren. Vi setter stor 
pris på at vi kunne innlemme dere i vår historie og i våre 
tradisjoner. Etter sommerskolen feiret vi også 70-årsjubi-
leet i slutten av august med en seremoni og en mottakelse 
for det norske nettverket vårt og for nåværende og tidligere 
medarbeidere som har jobbet på ISS opp gjennom årene.

Nå ser vi framover og er travelt opptatt med å planlegge 
neste sommerskole. 2017-katalogen vår er betraktelig 
slankere enn tidligere kataloger, ikke fordi vi har et mindre 
omfattende tilbud, men fordi den nye hjemmesiden vår 
(www.uio.no/summerschool) som nettopp er lansert, nå er 
vår viktigste informasjonskanal. 

Dere som tidligere har studert på ISS, er våre viktigste 
ambassadører. Takk for at dere anbefaler ISS for venner og 
kolleger. Dere vet hvilken forskjell en sommer på ISS kan 
utgjøre, både akademisk og sosialt.

Vi håper at dere alle har opprettholdt vennskapene og 
nettverkene som ble skapt på ISS. ISS har en visjon om 
mellommenneskelig forståelse og fredelig sameksistens. 
Gjennom fellesskapet på ISS har dere vist at denne visjonen 
kan omsettes i praksis. I håp om at den vil inspirere hver 
enkelt av dere i møte med utfordringer dere står overfor i 
arbeidet deres, sender vi våre beste ønsker for det nye året 
og for årene som kommer! 

Til sommerskolestudentene
2016
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Håper vi møtes
igjen!
-ISS-teamet


