Høyskolen Diakonova fusjonerer med VID
vitenskapelige høgskole fra 1. januar 2018
Høyskolen Diakonova blir en del av VID vitenskapelige høgskole fra 1. januar 2018. I den
overgangsprosessen er vi spesielt opptatt av å opprettholde et fortsatt godt studie- og læringsmiljø
for studenter ved Høyskolen Diakonova. Når Diakonova sin studenter blir med i VID vil alle studenter
være en student i VID uansett campus. Det er viktig målsetting for VID og Diakonova at studentene
merker minst mulig av fusjonen, slik at alle skal kunne konsentrere seg om sine studier, og
opprettholde de tilbudene som ble forespeilet da de ble tatt opp.
Samtidig vil det selvsagt være mange spørsmål ift. hvilke endringer denne fusjonen medfører for den
enkelte student. Under har vi samlet de mest vanlige spørsmålene som vi er kjent med, og ikke nøl
med å ta kontakt med studentadministrasjonen ved Høyskolen Diakonova hvis du har andre spørsmål
eller bekymringer ift. overgangen til VID.
Spørsmål & svar



Hvilke praktiske konsekvenser får fusjonen for dagens studenter ved Høyskolen Diakonova?
Svar: I første omgang vil ikke fusjonen medføre nevneverdige endringer eller praktiske
forskjeller for studentene i Fredensborgveien. Det er en ambisjon om å samlokalisere med
VID Oslo på Diakonhjemmet, og når det skjer vil studentene i Fredensborgveien skifte
campus. Det er ikke satt en dato for samlokalisering.




Hva kommer det til å stå på vitnemålet som dagens studenter får når de er ferdige?
Svar: Høyskolen Diakonova vil ikke lenger være en selvstendig høyskole fra 1. januar 2018, og
således vil alle studenter som går ut etter 1. januar 2018 få et vitnemål utstedt av VID
vitenskapelige høgskole.




Hva skjer med lokalene i Fredensborgveien? Hvem skal være der?
Svar: Det vitenskapelige personellet blir værende i Fredensborgveien, og i første omgang skal
undervisningen i Fredensborgveien fortsette som tidligere uten større endringer. Det er en
ambisjon å samlokalisere på VID Oslo sin campus på Diakonhjemmet, men det er ikke
besluttet når dette er blir realistisk å gjennomføre.



Hvordan blir overgangen blir for de som har studentbolig i SiO etter fusjonen med VID fra
nyttår?
Svar: De studentene ved Høyskolen Diakonova som har studentbolig gjennom SiO vil kunne
fortsette å bo i studentleiligheten ut kontraktsperioden.






Hva skjer med SiO avtalen når fusjonen trer i kraft?
Svar: Høyskolen Diakonova trer ut av SiO avtalen fra 1. januar 2018, men som nevnt ovenfor
vil de som bor i SiO studentboliger fortsette å bo ut kontraktsperioden. Etter 1. januar vil SiO
tilbudet bli erstattet med studentvelferdstilbudet til VID. Her kan du lese mer om hvilke
goder og fordeler som blir tilgjengelig for deg etter 1. januar:
https://www.vid.no/student/velferd

