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Retningslinjer for VID International Advisory Board 
Godkjent av rektor: 31.10.2017 
 
VID International Advisory Board (IAB) er et internasjonalt rådgivende organ for VID 
vitenskapelige høgskole. Rådet skal gi strategiske råd til videre utvikling og posisjonering av 
høgskolen, nasjonalt og internasjonalt. 

§ 1 Formål 

VID International Advisory Board skal:   

 Være en strategisk ressurs for VIDs styre og ledelse  

 Diskutere status for VIDs faglige virksomhet og samfunnsmessige relevans i lys av 
gjeldende strategi 

 Gi innspill til VIDs utviklingsmuligheter for å nå strategiske målsettinger 

 Diskutere VIDs fremtidige strategi 

 Gi råd om VIDs fremtidige programportefølje, forskningsfokus og internasjonale 
relasjoner og posisjonering 

 Knytte VID til internasjonale utdannings- og forskningsmiljøer og til internasjonal 
virksomhet med stor relevans for VIDs fagområder 

 
I tillegg skal rådet gi retning og tyngde til VIDs faglige og forskningsmessige arbeid, og bidra 
til at virksomheten støtter opp under overordnede mål, prioriteringer og strategier for VID 
vitenskapelige høgskole. 

§ 2 Arbeidsmåte 

Rådet møtes normalt hvert annet år i oppnevningsperioden.  
Rektor vil mellom møtene ha kontakt med leder av rådet med tanke på rådgivning og 
planlegging av rådets møter. Også enkeltmedlemmer kan kontaktes på konsultativ basis. 
 
Rådets medlemmer tilstås et årlig honorar som fastsettes av rektor. 
 
Kostnader til rådets virksomhet belastes prorektor for forskning. 

§ 3 Sammensetning 

Rådet består av 5-6 medlemmer og oppnevnes av rektor med følgende sammensetning:  

 1 person med erfaring fra institusjonsledelse/strategisk ledelse av 
universiteter/høgskoler (rektor/rektor emeritus/dekan/dekan emeritus) 

 3-4 professorer innenfor sentrale fagområder for VID, tilknyttet velrennomerte 
institusjoner 

 1-2 person(er) med strategisk erfaring fra lignende virksomheter utenfor akademia 
som VID utdanner kandidater til og utvikler kunnskap om (f.eks. diakonale 
institusjoner/organisasjoner; velferdsinstitusjoner; næringsliv; NGO’er) 
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• Begge kjønn skal være representert. 
• Både det globale nord og sør skal være representert. 
• Internasjonal profil, herunder også mulighet for nordiske medlemmer 

 
Rektor oppnevner leder av rådet. 
Prorektor for forskning er sekretariat for rådet.  
 
Rådet oppnevnes første gang for en periode på tre år og møtes i første og siste år. 
Arbeidsform og oppnevningsperioden vil bli evaluert ved endt første oppnevningsperiode. 


