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• Hva gjør HiST – og hvem gjør vi det for?

• HiST 2020 eller 2050

• «Mastersyke» (minst 20)

• Struktur

• Jenter og gutter

• Frafall og gjennomføring

• Kvaliteten i studentmassen

http://www.nitr.no/no/
http://www.nitr.no/no/




HiST – For deg som vil bli noe



Grunnskolelærer 1-7/5-10

Sykepleie

Audiologi

Barnevern

Ergoterapi

Fysioterapi

Sosionom

Vernepleie

Økonomi og administrasjon

Regnskap og revisjon (BRR)

IT-støttet bedriftsutvikling

Drift av datasystemer

Dataingeniør

Informasjonsbehandling

Bioingeniør

Matteknolog

Byggingeniør

Elektroingeniør

Fornybar energi

Kjemiingeniør – bioteknolog

Logistikkingeniør

Maskiningeniør 

Materialteknologi

Teknisk bygningsvern

Radiograf

Lett å være ambassadør



Fire STORE satsinger på HiST

• Helse/sosial

• Teknologi

• Økonomi

• Lærer



Hva skal barnet hete?

• FTI Fakultet for teknologi og informatikk

• FHS Fakultet for helse- og sosialfag

• FLT Fakultet for lærer- og tolkutdanning

• HHIT Handelshøyskolen i Trondheim
Fakultet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag



Kalvskinnet:

+ 2500 studenter
= 4400 studenter

Øya:

+ 1500 studenter
= 2600 studenter

Elgeseter:

1200 studenter



HiST 2020 (og 2050)

• Master og PhD

• Olje og gass

• Helseinformatikk

• Fremtidas utdanninger

– Arbeidskartlegging

– Opptak – antall og krav

– Noen tall er gitt fra KD

– Jenter og gutter

– Mer internasjonal



Mastersyke på HiST?

• Antallet mastergradsutdannede er doblet 

de siste ti årene, men til tross for økningen 

er det ifølge nettstedet ikke flere som 

melder at de har havnet i irrelevante jobber 

som ikke matcher deres utdannelse etter 

endt mastergrad. Graden av mistilpasning i 

arbeidsmarkedet har faktisk gått ned i 

denne perioden, fra 8,9 prosent i 2003 til 

4,7 prosent i 2013, viser Nifu-rapporten. 



Struktur i UH-sektoren



Viktigst å ta vare på

• Kvaliteten i bachelor-utdanningene

• Tett kontakt med næringsliv og offentlig sektor



Om kjønn …..



Vi er ikke i mål med desserten



Frafall og gjennomføring



Utvikling på HiST

• Jentedag

• Guttedag

• Internasjonalisering

– Utveksling begge veier

– Engelsk som språk

– Hvorfor

• Samarbeid mellom profesjoner

• Komplette utdanningsløp



HiST er for studentene

Foto: Terje Visnes



HiST-studenten er verdifull …




