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Prinsipper for Universitetet i Oslos arbeid med fellesgrader 

Et fremragende forskningsuniversitet må være en aktiv deltaker i internasjonalt samarbeid om 

forskning og utdanning, og Universitetet i Oslo (UiO) har forpliktet seg til følgende mål i Strategi2020: 

Mål 1: Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, utdanning og formidling og 

være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner. 

Mål 2: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste 

internasjonale læresteder. 

Fellesgrader er et viktig verktøy for å nå målsetningen om å intensivere internasjonaliseringen 

gjennom mer samarbeid med de mest attraktive miljøene. En fellesgrad er den mest integrerte 

formen for utdanningssamarbeid og innebærer at to eller flere institusjoner sammen eier en 

utdanning og den tilhørende graden. Hittil ligger de fleste fellesgradene på masternivå, men felles-

grader kan etableres på alle utdanningsnivåer. Begrepet fellesgrad brukes om graden studenten 

oppnår, og begrepet fellesgradsprogram brukes om utdanningen som fører fram til fellesgraden.  

Følgende prinsipper skal være førende for arbeidet med fellesgrader ved Universitetet i Oslo: 

1. UiO skal søke å etablere fellesgrader innenfor sterke fagområder og fagområder med 

utviklingspotensiale sammen med utvalgte internasjonalt ledende universiteter.  

Fellesgrader bør opprettes innenfor fagområder der et slikt samarbeid vil gi en særskilt faglig mer-

verdi. Dette kan være fagområder der UiO har særlig sterke forskningsmiljøer og i samarbeid med 

utvalgte partnere kan tilby internasjonalt konkurransedyktige utdanninger. Det kan også være 

aktuelt å opprette fellesgrader innen fagområder der internasjonalt samarbeid er nødvendig for å 

sikre stabile og attraktive utdanningsprogram. Ved samarbeid med institusjoner i sør understreker 

kvalitetskravene behovet for gjennomtenkte valg av samarbeidsformer og -partnere.  

2. UiO skal søke å etablere fellesgrader som gir robuste og bærekraftige utdanninger innenfor et 

samarbeid som favner både utdanning og forskning.  

Felles forståelse og mål blant partnerne er av de fremste forutsetningene for et vellykket fellesgrads-

samarbeid.  Ved UiO vil fellesgrader møter de samme forventningene til faglig kvalitet, relevans og 

etterspørsel som øvrige utdanninger. For å sikre en forskningsbasert utdanning skal fellesgrader 

utvikles med basis i etablert forskningssamarbeid. 

Fellesgrader vil inngå i den ordinære finansieringen og driften av utdanninger ved UiO, og opp-

følgingen av fellesgradsprogram skal derfor legges nærmest mulig oppfølgingen av de øvrige 

utdanningene. Der det finnes relevante eksterne støtteordninger for fellesgrader, skal UiO søke å 

delta i konkurransen om midler.  

3. UiO skal sørge for at fellesgrader er tilstrekkelig forankret på alle nivåer i organisasjonen.  

Utvikling og godkjenning av fellesgrader følger de ordinære prosedyrene og tidsfristene for 

etablering av utdanninger. Initiativ til fellesgrader skal være forankret i det enkelte fagmiljøet. 

Søknader om deltagelse i fellesgrader skal ha formell tilslutning fra fakultetet før den behandles av 

universitetsledelsen. Universitetsstyret fatter vedtak om etablering av fellesgrader. Rektor 

godkjenner samarbeidsavtaler og søknader om midler.  


