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Kunnskap for fremtida

Nord universitet skal bidra til berekraftig utvikling og verdiskaping gjennom forsking, utdanning, samarbeid med
samfunns- og næringsliv og som ein del av eit internasjonalt universitetsfellesskap. Vi skal skape ny kunnskap,
utdanne menneske som møter utfordringar for si tid og vere ei drivkraft for innovasjon og demokratisk utvikling.

RELEVANSEN FOR NORD UNIVERSITET

VERDIGRUNNLAGET TIL NORD UNIVERSITET

Nord skal møte globale utfordringar med ny kunnskap
som tar utgangspunkt i naturen og samfunnet i regionen
vår. Nordområda er det viktigaste strategiske ansvarsområdet for Noreg.

Eigenarten til Nord skal kjenneteiknast av høg fagleg
kvalitet og nærleik mellom tilsette og studentar, mellom
utdanning og arbeidsliv og mellom forsking og
samfunnet.

Nord skal styrke den samfunnsvitskaplege og næringslivsrelaterte nordområdeforskinga vår. Nordland og
Trøndelag er rike på naturressursar med eit stort
potensial for berekraftig verdiskaping og nye arbeidsplassar. Nord skal bidra til utvikling gjennom forsking
og utdanning særleg innan biovitskap, økonomi,
samfunnsvitskap, helsevitskap, utdanningsvitskap og
profesjonsvitskap. Nord er lokalisert i Sámeednam/
Saepmie og har ansvar for forsking og utdanning innan
lule- og sørsamisk språk og kultur. Nord skal styrke dei
samiske utdanningane, og auke omfanget av tverrfagleg
samisk forsking.

Studentar og tilsette er dei viktigaste ressursane våre,
og studie- og arbeidsmiljøet på Nord skal vere prega av
medråderett og skal opplevast som respektfullt og inkluderande. Nord skal vidareutviklast i tråd med prinsippa for
akademisk fridom, likestilling og mangfald, høge etiske
standardar og institusjonell autonomi, gjennom god
leiing, medarbeidarskap og sosialt ansvar på alle nivå i
organisasjonen. Dette oppsummerast i verdiane til Nord,
som er:
Respekt, openheit, nærleik og kreativitet.

T E M AT I S K E S AT S I N G A R
Den faglege profilen til Nord skal vidareutviklast gjennom prioriterte tematiske satsingar som reflekterer dei regionale
fortrinna og behova våre, nasjonale strategiar og satsingar som stør opp under doktorgradsprogrammet til universitetet.

Blå og
grøn vekst

Berekraftig
innovasjon og
entreprenørskap

Helse, velferd
og oppvekst

Samfunnstryggleik

Nord skal vere ei drivkraft for det
grøne skiftet gjennom forsking og
utdanning innanfor blå og grøne
fagfelt. Det grøne skiftet krev
meir kunnskap og nye metodar
for forvaltning, kultivering og
hausting av naturressursar. Nord
er lokalisert i ein region med
rikt naturgrunnlag, betydelege
primærnæringar og framtidsretta industri. Nord skal prioritere
utvikling av ny grunnleggjande
kunnskap om natur, bioteknologi,
verdiskaping og sirkulære økonomiske system.

Nord skal bli ei tydelegare drivkraft for innovasjons- og entreprenørskap ved å styrke FoU-samarbeidet med samfunnslivet og
bedriftene i regionen. Studentane
på Nord skal få kompetanse til å
utvikle og setje i verk framtidsretta løysingar i arbeidslivet gjennom
nye og digitale læringsformer
og ved å leggje betre til rette for
innovasjonskompetanse.

Nord skal vidareutvikle profesjonsstudia og arbeidslivet
gjennom forsking og utdanning.
Velferdsstaten må ha tilgang på
kompetente kandidatar til helse-,
velferds- og oppvekstsektorane.
Nord skal særleg styrke forskinga
si innanfor helsevitskap, helsesosial- og velferdstenester og
skole- og utdanningssystem.
Nord skal samarbeide tett med
sektorane for å sikre høg relevans
i forskinga og utdanninga vår og
for å auke kvaliteten og kapasiteten i praksisdelen av studia.

Nord skal bidra til å skape trygge
og demokratiske samfunn som
fremjar robust samfunns- og
næringsutvikling gjennom å
vidareutvikle kunnskap om risiko
og sårbarheit. Større aktivitet og
verdiskaping i regionen vår aukar
behovet for kunnskap om berekraftig utvikling og samhandling
med nabolanda våre. Nord skal
styrke forsking og utdanning innanfor risikoforståing, beredskap
og internasjonal utvikling. Med utgangspunkt i lokaliseringa vår skal
vi vidareutvikle kunnskapssamarbeid som styrkjer beredskapen.

Vi skal nå måla for dei tematiske satsingane gjennom
å styrke Nord universitet si forsking og kunstnariske
utviklingsarbeid, utdanning, samhandling og
organisering:

➲

Nord skal styrke forsking og kunstnarisk utviklingsarbeid gjennom å:
• realisere dei tematiske satsingane i internasjonalt framifrå forskingsgrupper
• styrke dei eksisterande doktorgradsprogramma og opprette nye
• systematisk og målretta rekruttere og utvikle forskartalent
• auke deltakinga i internasjonale forskingsprosjekt og kunstnarisk utviklingsarbeid

➲

Nord skal styrke utdanningane gjennom å:
• leggje til rette for at alle studentar er involverte i forsking i studiekvardagen sin
• utdanne fagleg sterke, kritiske og etisk medvitne kandidatar med kompetanse i
kunnskapsbasert endring innan fagfelta sine
• auke graden av fagoverskridande samarbeid som stør opp under dei faglege satsingane
• skape internasjonale, kreative og inspirerande læringsmiljø som bidreg til samhandling med
samfunns- og næringsliv
• auke tilgangen til høgare utdanning gjennom å utvikle fleksible og digitale læringsformer
og etter- og vidareutdanningar som arbeidslivet etterspør

➲

Nord skal styrke samhandlinga med samfunns- og næringsliv gjennom å:
• delta i opne demokratiske kunnskaps- og innovasjonsprosessar
• bidra med kunnskapen vår i samfunnsdebatten
• arbeide for å auke tilliten til vitskapleg metode og forskingsresultat
• utvikle innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering av forskingsresultat,
saman med andre samfunnsaktørar

➲

Nord som organisasjon skal styrkast gjennom å:
• syte for berekraftig ressursutnytting som skaper handlingsrom for strategisk
satsing og fornying
• auke internasjonaliseringa gjennom utveksling av studentar og tilsette
• ha attraktive og levande studiestadar med internasjonalt orienterte, inkluderande
og mangfaldig arbeids- og læringsmiljø
• utvikle ein digital infrastruktur som hevar kvaliteten i forsking, utdanning og
administrative tenester
• ha eit godt system for kontinuerleg kvalitetsarbeid

