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Høyere utdanning i Norge har vært preget av store endringer siden 1950-tallet, hvor en
av hovedtendensene er den stadige økningen av studenter som tar høyere utdanning.
Analysene fra studiebarometeret viser at studenter som går profesjonsstudier finner
studieprogrammet sitt yrkesrelevant, mens andre mer «frie studier» ikke gjør dette i
samme grad. Krav til kvalitet i utdanningen må gjenspeile seg arbeids- og arbeidslivets
behov for kompetanse. Potensialet for å videreutvikle samarbeidet mellom arbeidsliv,
forskning og universiteter og høyskoler er stort.
Flere har pekt på at det er en utfordring å sikre at utdanningene er relevant for
arbeidslivet, blant annet Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og Nasjonalt organ for
kvalitetssikring av studier (NOKUT). Kun en liten prosentandel av studentene skal
fortsette en karriere i akademia, resten skal ut i arbeidslivet etter endt utdanning. Det er
derfor viktig med en arbeidsrelevant utdanning.
For å imøtekomme denne utfordringen er det dermed nyttig for studentene å ha en
tettere kobling mellom praksis og teori. Dette krever et godt samarbeid mellom
utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet. NSO mener dette vil bidra til at studentene får
en tettere kontakt med arbeidslivet og en refleksjon rundt sin egen utdanning.
NSO mener at samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene, og at ulike
former for samarbeid, vil styrke kvaliteten i universitets- og høyskolesektoren. Derfor er
det ønskelig at studenter som ikke har obligatorisk praksis skal få tilbud og mulighet til å
ta studiepoeng i form av praksisarbeid i løpet av en 3-årig bachelorgrad.
NSO mener at:




Studenter skal få tilbud om studiepoeng i form av en praksisordning eller
traineestillinger.
Det skal utarbeides et nasjonalt regelverk som avklarer studenters rettigheter og
plikter når man er i ulike praksisordninger i arbeidslivet.
Økt samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner for å fremme læring.



Utdanningsinstitusjonene skal legge til rette for en tettere kontakt mellom
studentene og arbeidslivet, blant annet i form av gjesteforelesninger og
samarbeid om oppgaveskriving.
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