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Akademisk dugnad for flyktninger og asylsøkere 

Universitetet i Oslo har tatt initiativ for en akademisk dugnad for flyktninger og asylsøkere. 
Dugnadens formål er å benytte universitetets særegne ressurser og kompetanse i den 
flyktningsituasjonen man er i nå. 
 
Den akademiske dugnaden er nå i ferd med å bli et nasjonalt initiativ, delvis koordinert av 
Universitets- og høgskolerådet. «Academic dugnad» – det engelske navnet på initiativet – vurderes 
også som tittel på det arbeidet de europeiske organisasjonene EUA og UNICA gjør på dette feltet. 
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UNIVERSITETSSTYRET 
 
 
Akademisk dugnad for flyktninger og asylsøkere 

Universitetet i Oslo har tatt initiativ for en akademisk dugnad for flyktninger og asylsøkere. 
Dugnadens formål er å benytte universitetets særegne ressurser og kompetanse i den 
flyktningsituasjonen man er i nå. Dugnaden har to hovedretninger: Integreringstiltak for 
flyktninger og asylsøkere (særlig de som har akademisk bakgrunn), og informasjon til samfunnet.  
 
Innledende planer for den akademiske dugnaden ble lagt i begynnelsen av høstsemesteret. I 
begynnelsen av oktober ble en prosjektleder fra Avdeling for fagstøtte satt til å koordinere arbeidet. 
Samtidig ble det inngått et samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om innsatsen. 
 
Noen føringer ligger til grunn: At innsatsen fokuserer på de områdene der UiO/UH-sektoren har 
særskilte forutsetninger for å bidra, og vi prioriterer bidrag med varig verdi – gjerne utover det som 
er direkte rettet mot flyktninger.  
 
Hovedsporet i arbeidet med integreringstiltak er å gjøre det enklere for flyktninger med akademisk 
bakgrunn å gjenoppta sine studier eller sin akademiske karriere i Norge. I dag kan det norske 
systemet fremstå som ugjennomtrengelig, og prosessen med å gjenoppta studier er tidkrevende. 
Sammen med HiOA, Samordna Opptak og NOKUT gjennomgår vi derfor rutiner og regelverk for 
godkjenning og innpassing av tidligere utdanning, samt opptak på ulike nivåer. Målet er forenkling 
og avbyråkratisering der dette kan skje uten å gå på bekostning av kvalitet. Dersom vi oppnår dette, 
vil det være til hjelp også for andre som flytter til Norge med utenlandsk utdanning. 
 
Universitetsbiblioteket og norsk-miljøene ved UiO er også involvert i dette. ILN planlegger en 
MOOC i norsk språk, og vurderer nå hva som skal til for å fremskynde utviklingen av denne. 
Sammen med Den internasjonale sommerskolen arbeider de med å kartlegge hvordan de kan bistå 
med norskopplæring, også til folk som ikke er tatt opp eller ansatt ved UiO. Biblioteket har begynt 
en bokinnsamling for flyktninger og asylsøkere, og vurderer informasjonstiltak for å gjøre 
bibliotekene lettere tilgjengelig for denne gruppen. 
 
Den første milepælen i dette arbeidet er en informasjonsdag for flyktninger og asylsøkere med 
akademisk bakgrunn, 1. desember. Dagen arrangeres på UiO i samarbeid med de nevnte aktørene. 
I tillegg blir de andre UH-institusjonene i Oslo invitert til å presentere seg, for å vise mangfoldet i 
utdanningstilbudet i Norge.  
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Samtidig er alle fagmiljøer på UiO invitert til å bidra i den akademiske dugnaden med sin 
kompetanse og sine ideer. I forelesningsserien «På flukt» vil UiOs forskere og inviterte gjester 
bidra med kunnskap og dialog om flyktningsituasjonen. Også andre tiltak er under utarbeidelse. 
Flere andre norske universiteter og høgskoler ønsker å samarbeide om dette, og Universitets- og 
høgskolerådet har påtatt seg å koordinere initiativ og prosesser som bør ha en nasjonal dimensjon. 
Tittelen «Akademisk Dugnad» og den logoen UiO har utarbeidet, vil bli brukt også i det nasjonale 
arbeidet, og er tilbudt alle institusjoner som ønsker å benytte dette. 
 
Den engelske tittelen «Academic Dugnad» har også fått internasjonalt gjennomslag. Både The 
European University Association (EUA) og UNICA (nettverket for hovedstedsuniversiteter i 
Europa) har uttalt at de ønsker å benytte tittel og logo som kjennemerke på sitt videre arbeid med 
flyktningsituasjonen. 
 
All informasjon om den akademiske dugnaden er tilgjengelig på UiOs 
nettsider: www.uio.no/akademisk-dugnad 
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