Utveksler petroleumstudenter med Brasil
- Det har vært utrolig spennende å se hvordan man lager og utvikler prototyper
for undervannsteknologi. Jeg hadde bare sett slikt på Discovery Channel før, sier
Tiago De Freitas Costa.
Tiago studerer petroleumsteknologi ved Centro Universitário Vila Velha (UVV) i Brasil.
Han har nettopp vært på et to ukers utvekslingsopphold ved Høgskolen i Bergen
sammen med 20 studiekamerater. Høgskolen i Bergen og det brasilianske universitetet
undertegnet en utvekslingsavtale i mars 2006.
Bilateralt samarbeid
- Samarbeidet er tuftet på en næringslivsavtale Fylkeskommunen i Hordaland inngikk
med den brasilianske delstaten Espiritu Santo for noen år tilbake, sier leder av
internasjonalt kontor ved HiB, Elin Kvaale.
Hun forklarer videre at det gjennom denne avtalen ble opprettet kontakt mellom
Høgskolen i Bergen og UVV som i løpet av kort tid resulterte i et konkret samarbeid
innen undervannsteknologi.
Målet med samarbeidsavtalen mellom de to regionene er å styrke bilaterale
forbindelser i olje- og fiskerisektoren. Delstaten Espiritu Santo ligger nord for Rio de
Janeiro og har mye til felles med Bergensregionen. Begge områder er kjent for stor
virksomhet innenfor olje- og gassindustrien samt marin og maritim sektor.
José Maria Nicolau er faglig koordinator for studentene og kan fortelle at Vila Velha var
det første universitetet i Brasil som etablerte studier i petroleumsfag.
- Da oljenæringen for alvor begynte å ta av, hadde vi behov for å utdanne ingeniører,
sier han.
Ifølge Nicolau er det gode tider for petroleumsingeniører i Brasil for tiden.
- Studentene får stort sett jobb med en gang de er ferdige med studiene, legger han til.
- Gjennom utvekslingsoppholdet i Bergen får de en verdifull erfaring både faglig og
personlig som utvilsomt vil gjøre dem til bedre ingeniører. Nå håper vi å være et like
godt vertskap for studentene fra HiB som kommer over til oss i november, fortsetter
han.
Imponerende teknologi
Samarbeidet med Høgskolen i Bergen er lagt opp som gjensidig utveksling av
studenter som er i ferd med å avslutte utdanningen som petroleumsingeniører.
Undervannsteknologi er et svært viktig satsingsområde ved avdeling for
Ingeniørutdanning ved HiB. Målet er å få til lengre utvekslingsopphold, men i første
omgang arrangerer de to institusjonene 2-ukers workshop for hverandres studenter.
Høgskolen i Bergen la opp et omfattende program for de 20 brasilianske studentene. I
to uker ble det arrangert seminarer og forelesninger på engelsk samt besøk ved en
rekke bedrifter i regionen.
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- Dette er første gang vi tar imot så mange studenter fra Brasil og siden planen er at
dette skal være en årlig begivenhet håper vi å få til et samarbeid med lokalt næringsliv
innen sektoren, sier Elin Kvaale.
To ansatte fra Brasils største oljeselskap, Petrobas, var i Bergen sammen med
studentene og faglærerne fra UVV. Dette viser at båndene er tette mellom utdanning og
næringsliv også i Brasil.
Studentene samtykker i at det er viktig med et nært samarbeid mellom universitetene
og næringslivet. De er imponerte over laboratoriene de har fått anledning til å besøke.
- Det er utrolig spennende for oss å besøke så viktige selskaper i bransjen vår og få et
førstehånds innblikk i den avanserte teknologien som er i bruk her i Norge, sier Tiago
Costa.
Gir mersmak
Studiekameratene Thiago Roza Bertolani, Guilhere Correa Bastos og Wanderson
Velmelho Bauer Junior nikker ivrig. Studentene forklarer at de selvsagt også har
avansert teknologi i Brasil, men at samarbeidet mellom næringslivet og akademia
muligens er mindre utbredt enn det de har sett i Norge.
De unge studentene ser de ikke bort fra at de har lyst å jobbe eller studere videre noen
år i utlandet.
- Besøket i Bergen har gitt oss mersmak. Ikke bare teknologien er spennende. Det var
også utrolig gøy å ake og ha snøballkrig på Folgefonna, konstaterer de med et smil.
Satser på Latin-Amerika
Statsråd Tora Aasland var på en lengre reise i Latin-Amerika i begynnelsen av april. I
løpet av besøket ble det undertegnet intensjonsavtaler (MoU) vedrørende utdanningsog forskningssamarbeid med Argentina, Chile og Brasil – også kjent som ABC-landene.
I november 2007 lanserte KD og UD en strategi for å styrke norsk kompetanse om
Latin-Amerika og øke forsknings- og utdanningssamarbeidet mellom Norge og ABClandene fram til 2010. Bildetekster:
Wanderson Vermelho Bauer Junior (fra venstre), Guilhere Correa Bastos, Tiago De
Freitas Costa og Thiago Roza Bertolani sier besøket i Bergen har gitt dem smaken på
det internasjonale.

Tekst og foto: Bente Gundersen/SIU Publisert på www.siu.no

Studentene fra UVV gleder seg til å få besøk fra Høgskolen i Bergen.
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