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UiT og reiselivsutdanninger 

Arctic adventure tourism 1 år 

Arctic adventure tourism Bachelor – 3 år

Tourism Master  2 år 

Reiselivsledelse Erfaringsbasert master fra vår 2019

Arctic  Nature Guide 1 år Svalbard

Naturguide 1 år Lofoten 

Arktisk friluftsliv 1 år 

Arktisk friluftsliv 3 år Bachelor   (naturguide kna inngå som ett år i denne utdanningen)

Travel and Tourism Management - one year programme – samlings- og nettbasert 

268 studieprogrammer ved UiT ; prosjektledelse, handelshøgskole, økonomi, logistikk, samfunnssikkerhet, helse….. 

Vi har bedriftsnettverk som kjøper kurs (ikke studiepoeng) og utdanning (studiepoeng) fra UiT 

Vi har lokale initiativ som etterspør og «får» undervisning : Naturguide 



Flere av utdanningstilbudene er nettbaserte

Fleksibilitet 

• https://uit.no/utdanning/nettstudier

• Bedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium

• Ledelse, nettbasert - årsstudium

• Medie- og dokumentasjonsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium

• Prosjektledelse, nettbasert

• Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master 

• Travel and Tourism Management - one year programme



ViT Troms ved UiT 

• ViT er del av Troms fylkes innstas for økt verdiskapning i 
næringslivet – gjennom kompetanse og forskning. (www.vit-
troms.no). Reiseliv er et satsingsfelt.  

Virkemiddel

• Studentmobiliseringsmidler

• Næringslivsmentorer 

• Kompetansemegling

Kontaktperson: Mette Ravn Midtgard 

mette.r.midtgard@uit.no

909 72287 

http://www.vit-troms.no/
mailto:mette.r.midtgard@uit.no


ViT Studentmobiliseringsmidler (studmob)

ViTs satsningsområde; reiseliv 

Studmob – gjelder alle UiTs studenter, til bedrifter i Troms og Finnmark 

• Dekker reise og opphold til student i bedrift

• Lavterskeltilbud – bidra til økt verdiskapning i bedrift

• Rask saksbehandling

• Administreres av Midtgard/Senter for karriere og arbeidsliv   

https://uit.no/om/enhet/forsiden?p_dimension_id=178338

• Kan benyttes også av UiTs idegenerator  https://www.idegeneratoren.com/home/

 Samle studenter fra ulike fag for å løse et «problem» i felleskap 

https://uit.no/om/enhet/forsiden?p_dimension_id=178338


Studentmobilisering og oppgavesamarbeid

• Master- , bachelor- eller prosjektoppgave

– Bedrift: Bidrar til tema/problemstilling. Fasilitere og gi tilgang til informasjon, gjerne også 

intervjuobjekter. Kontaktperson for student.

– Fagmiljø: kvalitetssikring og faglig veiledning.

– Student: fremdrift og initiativ til møter.

• Varighet på selve oppgaven: 6-12 mnd. 

• Avtale (inkl rettigheter og taushetsplikt) 

• Kontakt mellom virksomhet og student bør skje semesteret før oppstart. 

• Praksisopphold

VIT  Studentmobiliseringsmidler kan dekke reise og opphold i Troms 
og Finnmark. 



UiT Internship

• UiT studenter har jobb i tillegg til studiene: studenthospitering 

Bedrift lønner 

• Formalisert samarbeidsform som arbeids- og næringslivet, brukes 

gjerne i rekrutteringsøyemed

• SKA bistår arbeidsgiver, rekrutterer studenter

https://www.facebook.com/UiTKarriere/



ViT næringsmentor; fra bedrift og inn på UiT; 

• ViT/ Fylkene Troms og Finnmark

• Reiseliv  (og rom&jord, bioteknologi, marine ressurser, leverandør)

• Mål bedre nettverkssamarbeid med næringsliv, gjensidig kunnskapsutveksling etc, 

• Fagmiljøene som rekrutterer.  I 2018 syv personer. 

På UiT fra reiseliv har vært; Arne Trengereid, Thomas Larsen, Mikal Nerberg, Trude Ottersen

• 2018 utgaven  har søknadsfrist 30 april. 

• Finnmark har fagansatt ut i bedrift. 

• UiT kommer med utdanningsmentorer – skal styrke og gjøre utdanningene enda mer relevante for 

regionalt næringsliv.   10 per år; fem inn på UiT og fem ut. 



VIT Kompetansemegler reiseliv 

Forprosjekt ViT Troms (Midtgard) /Forregion Finnmark (driftes av Noodt&Reiding/

Forprosjekt i bedrift i Troms 

- Etablerte bedrifter som ikke har forsket eller samarbeidet med forskningsmiljø tidligere 

- Inntil 200.000 i støtte

- Støtte til kjøp av forskningskompetanse/godkjente fou-institusjoner 

- Bedriften må eie prosjektet 

- 50% egeninnsats/egenandel 

- Søke via Forskningsrådets portal 

- Regional prosjektbeskrivelse må vedlegges prosjektsøknaden

Eksempler på tidligere prosjekt; teaterkunnskap som ressurs i opplevelsessektoren (Sadio Nor), krav og 
kriterier ved helseturisme (xxx), Gastroturisme i Troms (RiN/Arktisk meny), …..

Kan en se for seg prosjekt ved Arctic Hike, ved matkultursenteret i Kvæfjord, teste kvalitetssystem, kommers 
inn i nasjonalpark,…

Kan også bidra til søknader; Regionalt forskningsfond Skattefunn NFR 



Kontakt oss gjerne 

• Marit Hansen, Hammerfestbasert, m.hansen@uit.no 468 64005

• Mette Ravn Midtgard, Tromsøbasert, mette.r.midtgard@uit.no 909 72287

• Ingfrid Fossbakk (internship),  ingrid.fossbakk@uit.no 776 45227

• Facebook Senter for karriere

• Nettet uit.no/ska

mailto:m.hansen@uit.no
mailto:mette.r.midtgard@uit.no
mailto:ingrid.fossbakk@uit.no
http://uit.no/ska

