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Med utgangspunkt i Nord universitets Strategi 2020 inneholder utviklingsavtalen fem utviklingsmål som 

det i avtaleperioden skal være spesiell fokus på. Kompetanseutvikling, utdanningskvalitet og 

studieportefølje, lærerutdanning, faglig profil og studiestedsstruktur, campusutvikling og digitalisering 

prioriteres i perioden. Dette representerer områder hvor universitetet både har styrker og utfordringer. 

Nord universitets profil med tre tematiserte profilområder; Blå og grønn vekst, Innovasjon og 

entreprenørskap og Velferd, helse og oppvekst skal videreutvikles og bidra til at universitetet tydeliggjør sin 

posisjon i universitetslandskapet i Norge og internasjonalt.  

Universitetets visjon i Strategi 2020 er «globale utfordringer - regionale løsninger». Universitetets identitet 

er kombinasjonen av tematiske profilområder og profesjonsutdanninger. Sterke fagmiljøer innen de ulike 

områdene gir grunnlag for en tverrfaglig tilnærming til forskning og undervisning som skal bidra til å nå 

visjon og målsettinger.    

Hovedutfordringen er å få stor nok andel førstestillingskompetanse og toppkompetanse samt 

kvalitetsarbeid for å høyne kvaliteten i universitetets studieprogram. Dette er utfordringer som må 

prioriteres tidlig i strategiperioden både for å realisere universitetets overordnede målsettinger og for å 

kunne svare på krav fra NOKUT.  Styret har vedtatt en kompetanseplan for kompetanseutviklingen.   

I tillegg er universitetets desentrale struktur en utfordring i arbeidet med å skape en helhetlig faglig satsing 

både innenfor forskning og utdanning. 

 

Utviklingsmål 1: Kompetanseutvikling 

Med bakgrunn i universitetets kompetanseplan skal første- og toppstillingskompetansen økes. Dette skal 

styrke doktorgradsområdene, de faglige profilområdene og utdanningene. Økt kompetanse skal bidra til 

positiv utvikling på publisering og forskningsinntekter samtidig som det styrker den forskningsbaserte 

utdanningen og undervisningskompetansen.  

 
Mål: 
-Nord universitet skal øke andel faglige ansatte med første- og toppkompetanse med vekt på styrking av 
doktorgradsområdene, de faglige profilområdene og undervisningskompetansen. 

 

Måleparametre: 

 Andel fagansatte i førstestilling skal være minimum 65 % ved utgangen av 2019.  

 Andel fagansatte med toppkompetanse skal være minimum 23 % ved utgangen av 2019. 

 Økt kompetanse skal bidra til bedre resultater innenfor utvalgte parametere:  

o Innen 2020 skal antall publikasjonspoeng per faglig årsverk1 være på minst 1,0. 

o Innen 2020 skal bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglige årsverk2 være på minst 60.000 kr. 

o Innen 2020 skal tildeling fra EUs rammeprogrammer3 være på minimum 10 MNOK per år. 

 

 

 

 

                                                           
1 UFF inkl. stipendiater. 
2 UFF inkl. stipendiater. 
3 Tildeling fra EUs rammeprogram, hentet fra Note 1 i årsoppgjørspakken. 



 

Utviklingsmål 2: Utdanningskvalitet og studieportefølje 

Innledende tilsyn fra NOKUT i 2016 påpekte at «Studieporteføljen ved Nord universitet er stor og fremstår 

ikke fullt ut som samkjørt og konsolidert …». Samordning og effektivisering av den samlede 

studieporteføljen skal gjennomføres for å sikre en god utdanningskvalitet som er attraktiv for studentene. 

Kvaliteten på utdanningene skal utvikles gjennom det systematiske kvalitetsarbeidet med særlig vekt på 

studieledelse, gjennomføringsgrad og læringsutbytte. Utdanningene skal være relevante for samfunns- 

og arbeidsliv. 

 
 
Mål: 
-Nord universitet skal styrke utdanningskvaliteten med grunnlag i et systematisk akkrediterings- og 

kvalitetsarbeid. Undervisningen skal være forskningsbasert. Studieporteføljen skal tilpasses faglige 

strategier. Det skal også tilrettelegges for økt internasjonalisering.  

 
 
Måleparametre: 

 Utvikle og implementere et nytt kvalitetssikringssystem som sikrer godt læringsutbytte og 
systematiserer akkrediteringsarbeidet. 

 Implementere et program for opplæring og utvikling av studieprogramledelse. 

 Øke andel studenter på bachelor- og masterutdanning som gjennomfører på normert tid. 

 Utvikle et meritteringssystem som legger til rette for at vitenskapelig ansatte systematisk bygger 
pedagogisk kompetanse og gir merittering av fremragende undervisere innen utgangen av 2019. 

 Alle studieprogram skal ha internasjonalisering som en del av læringsutbyttet. 
 
 

Utviklingsmål 3: Lærerutdanning 
Lærerutdanningene er en nasjonal satsning, og viktig for utviklingen av hele regionen der Nord universitet 

har studiesteder.  Utdanningene skal være relevante, attraktive og med et særpreg som er i tråd med 

universitetets profilområder. Universitetet skal uteksaminere et tilstrekkelig antall godt kvalifiserte og 

reflekterte kandidater som kan tilpasse seg framtidens skole. Forskningsbaserte utdanninger skal gi 

studentene opplæring i forskningsmetoder og innsikt i forskning. Forskningen innenfor lærerutdanningene 

skal bidra til å fremme ny kunnskap om profesjonspraksis og de faglige fordypningene i studiene.  

 

Mål:  

-Nord universitet skal videreutvikle kvaliteten på lærerutdanningene med særlig vekt på 
grunnskolelærerutdanningene, og bidra til å øke kunnskap og forskningsaktivitet på utøvelsen av 
læreryrket.  
 
Måleparametre: 

        Gjøre grunnskolelærerutdanningen mer attraktiv, øke etterspørselen og fylle alle studieplassene.  

        Doble antall publiseringspoeng som knyttes mot lærerutdanningene fra 2016-nivå, og øke 

eksternfinansierte forskningsprosjekter.  

        Øke samhandlingen med skoler, skolemyndigheter og andre aktuelle partnere i Nordland og 

Trøndelag. 

        Videreutvikle samarbeidet med UiT om rekruttering til lærerutdanningene, samt utviklingen av 

disse. 

 

 

 

 

 



 

Utviklingsmål 4: Faglig profil 
Nord universitets faglige profil definerer universitetets faglige satsinger. Profilene skal være på tvers av de 

enkelte fakultet og de enkelte doktorgradsområdene, og baserer seg på en forståelse av at de utfordringene 

samfunnet står ovenfor krever tverrfaglig forskning og forskningsbasert utdanning med både regional, 

nasjonal og internasjonal orientering. Satsingene understøtter mål i Langtidsplan for forskning og 

utdanning og regjeringens Nordområdestrategi. Nord universitet skal være en sterk og synlig aktør på 

forskningsbasert kunnskap om nordområdene.  

 
Mål: 
-Nord universitet skal tydeliggjøre og videreutvikle profilområdene Blå og grønn vekst, Velferd, helse og 
oppvekst og Innovasjon og entreprenørskap. 
 
Måleparametre:  

 Øke antall forskningsprosjekter innenfor Blå og grønn vekst, Velferd, helse og oppvekst og Innovasjon og 
entreprenørskap som også støtter ph.d.-programmene. 

 Økt andel studieprogrammer med relevans til Blå og grønn vekst, Velferd, helse og oppvekst og 
Innovasjon og entreprenørskap som også støtter ph.d.-programmene.   

 Videreutvikle og styrke det faglige samarbeidet med UiT og UiB på det marine fagfeltet. 

 

 

Utviklingsmål 5: Studiestedsstruktur, campusutvikling og digitalisering 
En særlig utfordring for Nord universitet med stor spredning i studiesteder er å ha en studiestedsstruktur 

som støtter opp om forsknings- og undervisningsstrategi, samt randsonepolitikk.  

 

Den geografiske spredningen av studiesteder skaper et særskilt behov for fleksible arbeids- og 

læringsformer.  Samarbeid internt og over store geografiske avstander skal sikres på en kostnadseffektiv og 

kvalitativt god måte. Gode digitale løsninger er en forutsetning for å bygge den nye organisasjonen og 

hente ut gevinster av fusjonen mellom tidligere Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og 

Høgskolen i Nesna.  

 

Mål:  
-Nord universitet skal tilby attraktive studiesteder med effektive og kvalitativt gode lærings- og arbeidsmiljø. 
 
 
Måleparametre: 

 Beslutte ny studiestedsstruktur innen utgangen av februar 2019, som inneholder prinsipper for 

differensiering av faglig og administrativ aktivitet ved de ulike studiestedene. 

 Beslutte en helhetlig campusutviklingsplan for Nord universitet basert på fremtidig 

studiestedsstruktur innen sommeren 2019.   

 Utvikle en plan for digitalisering som bidrar til fleksible arbeids- og læringsformer for studenter og 

ansatte innen utgangen av 2018. 
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