
GeoPraksis-kickoff  
 

3.november arrangerte Universitetet i Tromsø- Norges Arktiske Universitet og iEarth, i samarbeid 

med UiB og UiO, kickoff for emnet GeoPraksis. En konferanse for nasjonal arbeidslivssatsning i 

geofaglige utdanninger, der fremtidens samarbeid mellom arbeidslivet og akademia står i søkelyset 

for det nyetablerte faget GeoPraksis- GEOV298. 

 

Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning ved UiT, var konferansier og styrte konferansen med 

stødig hånd sammen med Iver Martens, prosjektleder for Geopraksis i iEarth, og Johanne Sofie Lund, 

geopraksiskoordinator i iEarth ved UiT. Konferansen var en fin måte å få samlet både representanter 

fra akademia, industrien og studenter til diskusjon rundt arbeidslivspraksis, og det ble foredrag fra 

alle parter i prosjektet. Bedrifter som Equinor, NHO og Tromsø kommune ga oss gode foredrag om 

hvordan næringslivet kan være med på å sikre at kandidater fra akademia innehar relevant 

kompetanse og hvordan arbeidsmarkedet har opplevd å ha praksisstudenter i arbeid. Samtidig delte 

studenter sine opplevelser av praksis. Det hele ble etterfulgt av workshop hvor relevante temaer ble 

diskutert i grupper. 



 

 



Kurset Geopraksis skal starte opp ved Universitetet i Bergen våren 2021, der Jan Magne Cederstrøm 

er geopraksiskoordinator, Benjamin Aubrey Robson er emneansvarlig, Karen Tellefsen, Emilie 

Randeberg og Thea Krossøy er koordinatorer og kontaktpersoner fra studieadministrasjonen og i 

iEarth. Vårt fokus nå frem til våren er å få på plass faget og tilpasse det til vår utdanningsinstitusjon 

basert på piloten kjørt hos UiT. Geopraksis-emnet vil kjøres sammen med Universitetet i Tromsø og 

Universitetet i Oslo, og i januar er vi klare med den første nasjonale gjennomføringen av GeoPraksis-

emnet. 

 

Vi konkluderer alle med at konferansen ble en suksess! En konferanse med gode diskusjoner og et 

sted for å skape en tettere kontakt, kommunikasjon og forventningsavklaring mellom fremtidens 

akademia- og arbeidslivsamarbeid. Takk til de som møtte fra Universitetet i Bergen, og stor takk til 

prosjektutviklerne og administratorene Iver Martens og Johanne Sofie Lund.  

 


