Dato: 30. mai 2022

Nina Waaler blir ny tilsynsdirektør i NOKUT
Waaler kommer fra stillingen som prorektor ved OsloMet og begynner i jobben 1. september.
Nina Waaler er ansatt som ny avdelingsdirektør i avdeling for regelverk og tilsyn i NOKUT. Hun
overtar etter Øystein Lund, som i midten av august blir Norges spesialutsending for forskning og
høyere utdanning i Storbritannia. Waaler kommer fra stillingen som prorektor ved OsloMet, der hun
tidligere også har fungert som rektor.
NOKUT-direktør Kristin Vinje er svært fornøyd med å få Nina Waaler på plass.
– Nina er en erfaren leder som kjenner både sektoren generelt og NOKUT svært godt. Hun har lang
og god erfaring både som underviser, forsker og leder, så jeg gleder meg til å få henne til NOKUT og
ser frem til å samarbeide med henne, sier Kristin Vinje.
Nina Waaler sier selv at hun gleder seg til å komme til NOKUT:
– Ja, veldig! Spesielt gleder jeg meg til å treffe nye kollegaer og ta fatt på alle de spennende
arbeidsoppgavene som ligger foran oss. Mitt inntrykk er at NOKUT er en profesjonell organisasjon
med viktige arbeidsoppgaver, hyggelige medarbeidere og høy kompetanse, sier Nina Waaler.
Nina Waaler har en lang og bred CV å vise til, både i akademia og i høyere utdanningspolitikk. Etter
avlagt doktorgrad i idrettsvitenskap tilbake i 1998, har Waaler i flere år jobbet som forsker,
underviser og leder ved Norges idrettshøyskole og Høgskolen i Oslo/Høgskolen i Oslo og
Akershus/OsloMet. Siden 2015 har Nina Waaler vært prorektor for utdanning ved OsloMet. Mellom
august 2021 og mars 2022 fungerte hun også som rektor ved OsloMet.
Nina Waaler starter jobben i NOKUT 1. september 2022.
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