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N O T A T 
 

Til: Styret 

Fra: Rektor 

Om: ADGANG TIL Å DELTA VED ERASMUS MUNDUS-SØKNADER V-2012 - II 

 

 

 

 

1.          TILRÅDING 

 

«1. Styret gir Rektor fullmakt til å godkjenne følgende to Erasmus Mundus/EM-søknader (i tillegg 

 til de tre vedtatt av styreleder på fullmakt 17.04.2012; S-sak 18/12) med søknadsfrist overfor 

 EU (ved EACEA) 30. april 2012: 

 

a)       Erasmus Mundus Master of Science in Aquaculture (AquaMundi) ved Fakultet for natur- 

          vitenskap og teknologi/NT (ved Institutt for bioteknologi). 

          Konsortiets øvrige samarbeidspartnere er: 

               -Ghent University, Belgia  –  Konsortiets koordinatorinstitusjon. 

               -Wageningen University, Nederland. 

               -University of Barcelona, Spania. 

 

b)         Erasmus Mundus Joint Doctorate (EMJD); The Cognitive Connectome, ved Det medisinske 

            fakultet/DMF (ved Centre for the Biology of Memory og Kavli Institute for Systems 

           Neuroscience knyttet til Institutt for nevromedisin). 

           Konsortiets øvrige samarbeidspartnere er: 

               -Raboud University Nijmegen, Nederland  -  Konsortiets koordinatorinstitusjon. 

               -Universität Bonn, Tyskland. 

 

2.        De EM-programmene hvis konsortiesøknader eventuelt blir imøtekommet i EU i 2012 

           iverksettes fra og med studieåret 2013/2014. 

           Styret forutsetter at opprettelsene av EM-programmene etter eventuell godkjenning i EU 

           gjennomføres i henhold til føringene angående EM-programmer i Kravspesifikasjonen for 

           nye bachelor- og masterprogrammer, der EM-føringer vedtatt i S-sak 23/07 er innarbeidet 

           sammen med øvrige EM-føringer. Disse EM-føringene gjelder også for EM-programmer på 

           ph.d.-nivå.» 

 

________________________________________________________________________________ 

 

2.         BAKGRUNN 

 

Rektor og dekanus ved henholdsvis NT og DMF er blitt enige om at disse to EM-søknadsdeltakelsene 

bør fremmes i tillegg til de tre andre som NTNU er involvert i ved årets søknadsrunde, jfr S-18/12.     

I sluttfasen av disse prosessene har det vært konsultasjoner mellom fakultetene med fagmiljøene og 

(for) rektoratet ved studieavdelingen ved stab og internasjonal seksjon både med hensyn til behovene 
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for de nødvendige strategi- og ledelsesforankringer og med hensyn til diverse detaljer i selve 

søknadsinnholdet, og alle nødvendige avklaringer må foretas internt og mellom samarbeidspartnerne 

dersom konsortiesøknadene skulle bli imøtkommet. Fakultetenes ekspedisjoner er samlet i vedleggs-

lenkesamlingene bakerst i dette Rektor-notatet. 

 

3.           VURDERING 

 

Deltakelse i det globale kunnskapssamfunnet, internasjonal mobilitet og internasjonalisering i 

forskerutdanningen er prioriterte områder for NTNUs internasjonale virksomhet. I likhet med de tre 

EM-søknadsdeltakelsene ved S-sak 18/12 er også disse to i meget godt samsvar med sentrale mål i 

NTNUs strategi og internasjonale handlingsplan (IHP). Begge programtiltakene innebærer fokus på 

utdannings-, forsknings- og innovasjonssamarbeid, og begge imøtekommer intensjonene om nasjonalt 

og internasjonalt samfunnsansvar i en stadig mer globalisert verden slik dette er adressert i de 

nasjonale styringsdokumentene omtalt i vår IHP. Rektoratet vil i dialogmøter med alle fakultetene 

drøfte fakultetenes samlede porteføljeutvikling i hele strategiperioden framover mot 2020, og i denne 

forbindelse vil det bli fokusert ytterligere på viktigheten av at studieporteføljeutviklingen på alle 

nivåene blir undergitt en mer helhetlig og koordinert vurdering ved at så vel våre forskjellige 

internasjonale alliansetiltak og våre egne internasjonale program som våre ulike etter- og videre-

utdanningstilbud blir sett nærmere i sammenheng med våre øvrige studietilbud. 

 

Aquamundi-EM-søknadsdeltakelsen på masternivå ved NT er en oppdatert og forbedret søknad av 

tidligere søknader, jfr senest i 2010 (S-22/10). I tillegg til koordinatorinstitusjonen Ghent University 

og Wageningen University samt University of Barcelona er henholdsvis Ocean University of China 

(Qingdao) og Can Tho University (Vietnam) knyttet til konsortiet som assosierte universitetspartnere. 

 

EMJD-søknadsdeltakelsen ved DMF er ny, og NTNUs bidrag her springer ut fra det fremragende 

forskningsmiljøet ved Centre for Biology of Memory og Kavli Institute for Systems Neuroscience. 

Foruten koordinator-institusjonen Raboud Universiy Nijmegen og Universität Bonn er Seoul National 

University (Sør-Korea). 

 

Både masterprogramsamarbeidet ved NT og ph.d.-programsamarbeidet ved DMF anses som 

strategisk meget viktig, og Rektor tilrår begge de foreliggende søknadsdeltakelsene. 

 

 

Vedtatt i hht fullmakt 

25/04 2012 

 

Marit Arnstad /s/ 

Styreleder 

 

 

 

Vedleggslenker: 

 

 

Vedleggslenkesamling 1: 

-NTs (m/ vedl.) ekspedisjon av 25.04.2012 

 

 

Vedleggslenkesamling 2: 

19.12%20Vedleggslenkesamling%201.pdf
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-DMFs (m/ vedl.) ekspedisjon av 23.04.2012 

 

 


