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Innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet
Den norske tannlegeforening (NTF) takker for anledningen til å gi innspill til Akademikernes
høringssvar i denne saken.
NTF vil berømme statsråd Nybø for ambisjonene for internasjonal studentmobilitet. Vi er enige i at
utveksling og internasjonal studentmobilitet kan være et godt virkemiddel for å øke kvaliteten i
norsk høyere utdanning.
Likevel er det viktig å påpeke at det for odontologistudiet vil være utfordrende å oppnå dette målet.
For å få autorisasjon til å praktisere som tannlege i Norge må man oppfylle strenge krav, og
odontologiutdanningene har derfor strenge krav knyttet til seg for at utdannelsen skal godkjennes.
Det er svært mange av odontologiutdanningene utenfor Norge som ikke oppfyller disse kravene,
spesielt gjelder dette krav til den kliniske treningen i studiet. Det er derfor begrenset hvilke
muligheter odontologistudentene har til å utveksle og få godkjent den delen av utdannelsen i sitt
studieløp. Mange tannleger som har tatt hele graden eller deler av graden utenfor Norge møter
problemer med å få godkjent denne av norske myndigheter. Det er avgjørende at regjeringen og
institusjonene er klar over og håndterer denne problemstillingen før man pålegger institusjonene og
studentene utveksling som en integrert del av studiet.
Vi har også forhørt oss med vår studentforening, NTF Student, i denne saken. De påpeker at
utveksling er en erfaring studentene kan ha stor nytte og glede av. De peker samtidig også på
utfordringene som må løses.
Studentene peker spesielt på en tettpakket timeplan, med obligatorisk undervisning og praksis, og at
det er få steder i utlandet hvor studentene får de samme praksismulighetene som ved egen
institusjon.
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Studentforeningen peker på at de vitenskapelig ansatte og institusjonene som helhet bør legge vekt
på dialog og samarbeid med utenlandske institusjoner som lever opp til de krav som settes for å få
utdanningen godkjent. Det vil være viktig for å bedre utvekslingsmulighetene.
De mener også at det må jobbes med kulturen for utveksling på utdanningsinstitusjonene, og at det
slik de oppfatter det er liten utvikling av nye utvekslingsdestinasjoner og lite kommunikasjon mellom
studieledelsen og studentutvalget om hvordan dette kan forbedres.
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