
 
 Forslag til utviklingsavtale 
 
Sámi allaskuvla er en urfolksinstitusjon med ansvar for å drive utdannings- og 
forskningsvirksomhet i dialog og samhandling med omkringliggende samfunn. Samisk språk, 
tradisjonell kunnskap og fornying står i sentrum for virksomheten ved høgskolen. Sámi 
allaskuvla skal forvalte sine samlede ressurser slik at de understøtter kjerneaktiviteten fra et 
allsamisk utgangspunkt og med et urfolksperspektiv. 
 
Høgskolen skal gjennom god kvalitet i forskning og utviklingsarbeid utvikle kunnskap 
som skal komme Sápmi og urfolksverdenen til nytte gjennom formidling og undervisning. 
Sámi allaskuvla skal styrke sin posisjon som en ledende institusjon innen høyere utdanning 
og forsking i Sápmi, i Norge, i Norden og i urfolksverdenen for øvrig. 
 
Strategiplanen for perioden 2017–2021 fremmer følgende fire satsningsområder: 

 Høgskolen skal være et ledende miljø for å studere og arbeide på samisk og med 
samisk. 

 Høgskolen skal ha tett dialog og samarbeid med samiske samfunn. 
 Høgskolen skal være en effektiv, aktuell og attraktiv institusjon. 
 Høgskolen skal fremme grenseoverskridende høyere utdanning og forskning. 

 
 
 
 

I. Forskning og utdanning 

Sami allaskuvla skal tilby relevant forskningsbasert utdanning av høy kvalitet som rekrutterer 
studenter og motiverer dem til å fullføre. Studentene skal fa en god studiestart og 
tett oppfølging gjennom studieløpet. Høgskolen vil særlig arbeide for å utvikle 
studietilbud som bidrar til å oppnå målet om å bli en vitenskapelig høgskole på sikt. 
 
Mål:  Samisk høgskole skal styrke sin posisjon som en ledende samisk og 

urfolks institusjon innen høyere utdanning og forskning med en tydelig 
og solid faglig profil 

 

Delmål 1:  Opprettholde et bærekraftig studenttall som særlig sikrer en tilstrekkelig 
rekruttering til lærerutdanningene der det årlig ferdigstilles nye 
masterkandidater  

Måleindikatorer: 
 Totalt studenttall 
 Produserte lærerstudentkandidater 

 

Delmål 2:  Utvikle et solid og bærekraft fagmiljø som er dimensjonert etter tydelige 
kvalitetskrav og faglige prioriteringer 

Måleindikatorer: 



 Produksjon av doktorgradsstipendiater 
 Andel ansatte med førstestillingskompetanse 
 Implementering av et karriereprogram for forsker og undervisningsstillinger 

 

Delmål 3:  Samisk høgskole skal gå i spissen for å øke bruken av samisk som 
vitenskapsspråk 

Måleindikatorer: 

 Antall publikasjoner på samisk 
 Produksjon av doktorgradsstipendiater innen samiske språkfag 
 Antall studenter innen ulike program/kurs i samisk språk og litteratur 

 

 

 

II. Internasjonalt samarbeid 

Samisk høgskole viser gjennom sin daglige virksomhet – utdanning, forskning og formidling 
– viser at det er en grenseoverskridende institusjon. Samisk høgskole utvikler solide 
internasjonale forskningsprosjekter. Gjennom blant annet World Indigenous Higher 
Education Consortium, WINHEC og  University of Arctic (UArctic) er Samisk høgskole med i 
globale nettverk. 
 
 
Mål:  Samisk høgskolen skal styrke sin posisjon som en ledende internasjonal 

urfolks institusjon innen høyere utdanning og forskning 

 
 
Delmål 1:  Øke produksjonen av kandidater med internasjonal urfolkserfaring 

utveksling med institusjoner som inngår i  de internasjonale nettverkene 
som Samisk høgskole er en del av  

Måleindikatorer: 
 Antall utreisende utvekslingsstudenter 
 Antall innreisende utvekslingsstudenter 
 Tilbakemelding fra studenter 

 

Delmål 2:  Styrke samarbeidene gjennom å etablere flere konkrete prosjekt med 
forskere som inngår i nettverkene som Samisk høgskole og som er med 
på å styrke den faglige profilen til høgskolen 

Måleindikatorer: 
 Antall forskningsprosjekter 
 Tilbakemelding fra samarbeidspartnere 

 

 



III. Samfunnsdialog og samarbeid med andre institusjoner 

Samisk høgskole fremmer og styrker samiske samfunn, næringer, språk og kultur etter 
samiske vilkår. Samisk høgskole løser sitt samfunnsoppdrag gjennom samarbeid med andre 
institusjoner der det er hensiktsmessig.   
 
 

Mål:  Samisk høgskole skal ha en tett dialog og samarbeid med det samiske 
samfunnet og institusjoner som har sammenfallende samfunnsansvar  

 

Delmål 1:  Styrke dialogen med det samiske samfunnet og tilpasse tilbudene slik at 
de er i bedre samsvar med behovene i hele Sápmi  

Måleindikatorer: 
 Gjennomføring av analyser 
 Tilbakemelding fra relevante aktører 
 Omfang av arrangementer og dialog 

 

Delmål 2:  Utvikle et godt samarbeid med andre samiske institusjoner, samt en 
hensiktsmessig og effektiv arbeidsdeling med andre institusjoner som 
har et ansvar for samiske forhold både på faglig og administrativt nivå  

Måleindikatorer: 
 Implementering av en konkret arbeidsdeling med Universitetet i Tromsø på et 

administrativt nivå 
 Oppstart av en samisk sykepleierutdanning i samarbeid med Universitetet i Tromsø 
 Konkrete samarbeidsprosjekter med UiT, Nord Universitet, Lappi unversitet og Umeå 

universitet 
 Konkrete samarbeidsprosjekter med andre samiske institusjoner i Norden 

 

 
 


