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Kort presentasjonsvideo om HVL

Lenke til videoen: https://www.youtube.com/watch?v=z-Py_In-Eyg&

https://www.youtube.com/watch?v=z-Py_In-Eyg&


Ambisjonar og profil

› Overordna ambisjon om å bli eit 
universitet med ein tydeleg profesjons-
og arbeidslivsretta profil.

› Tre omgrep står sentralt i tilnærminga vår:
› Samspel

› Det trengst fleirfagleg kompetanse for 
å løyse utfordringane i samfunnet. Vi 
utviklar ny kunnskap i dialog med 
omverda og kvarandre. 

› Berekraft 
› HVL skal vere ei drivkraft for 

berekraftig utvikling. 
› Nyskaping

› Vi skal utruste studentane med 
kompetanse som gjer dei kreative, 
løysingsorienterte og nyskapande. 
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I utdanning, forsking og fagleg utviklingsarbeid 
skapar vi ny kompetanse, forankra internasjonalt 
og omsett til løysingar som verkar lokalt. 



Nøkkeltal 2019

› 42 bachelorprogram
› 35 masterprogram
› 4 (5) ph.d.-program
› 1 fagskule for dykkarutdanning
› 16000 studentar
› 1800 tilsette

› 4 fakultet: 
› Helse- og sosialvitskap
› Ingeniør- og naturvitskap
› Lærarutdanning, kultur og idrett
› Økonomi og samfunnsvitskap



Kandidatproduksjon
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Visjon
Kunnskap som bygger
menneske og samfunn

Verdiar
Utfordrande
Vi stiller spørsmål ved det etablerte ved å fremme
handlekraft, kritisk tenking og evne til refleksjon.

Delande
Kunnskap veks når den blir delt. Gjennom dialog med samfunnet og 
kvarandre, bidrar vi til at ny kunnskap veks og får gjennomslagskraft.

Tett på
Det er nærleik mellom studentar og tilsette, og mellom høgskulen og
arbeidslivet vi utdannar til – og saman med. Vi arbeider praksisnært
og vidareutviklar studia til beste for regionen.



Vårt bidrag 
til samfunnet

› Danne og utdanne høgt 
kompetente kandidatar til beste for 
samfunnet.

› Drive forsking, utviklingsarbeid og 
innovasjon av høg internasjonal 
kvalitet

› Formidle og dele aktuell kunnskap 
og kompetanse



Mål på at vi lykkast

› Utdanningar som er utvikla og gjennomført i samarbeid med arbeidslivet
› God studentrekruttering og godt kvalifiserte søkjarar til alle campusar
› FoU og innovasjon i samspel med samfunnet og med god studentinvolvering
› Profesjons- og arbeidslivsretta forsking på tvers av fagfelt
› Tilsette deltar i forskingsnettverk og klyngesamarbeid
› HVL er ein sentral samarbeidspartnar for institusjonar og verksemder på Vestlandet
› HVL er ein attraktiv tilretteleggar av kompetanseutvikling
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Innspel til budsjett 2020

› Rekrutteringsstillingar – dei nye ph.d.utdanningane
› 60 studieplassar til Arbeidsplassbasert masterutdanning for lærarar
› 22 studieplassar for etablering av desentraliserte deltidstilbod innan vernepleie
› 22 studieplassar for å auke kapasitetane innanfor desentraliserte deltidstilbod innan

sjukepleie
› 10 studieplassar til årsstudiet i «Tolking i offentlig sektor»
› 30 studieplassar til Masterutdanning i maritime operasjonar
› 20 studieplassar til Masterutdanning siviløkonom
› 30 fleksible studieplassar utanom gradsstrukturen – vidareutdanning
› Midlar til digitalisering

9



Felles faglege satsingsområde
For å utvikle heilskapleg kunnskap innan områda 
treng vi kompetanse på tvers av fagmiljø og fakultet.

› Danning
› Teknologi
› Sikkerheit
› Folkehelse
› Berekraftig utvikling
› Ansvarleg innovasjon
› Profesjons- og arbeidslivsretting



Bygging av institusjonen
For å nå ambisjonane vi har sett oss, vil vi legge 
ned ein særleg innsats på nokre prioriterte område: 

› Digitalisering
› Internasjonalisering
› Kompetansebygging
› Organisasjonsutvikling og

samhandling



Campusutvikling

› HVL har fem campus og vi skal vidareutvikle desse. Dette fordrar mellom anna god 
studentrekruttering, at fagmiljøa får utvikle seg. 

› Med fem campusar treng vi digitale løysingar for å sikre effektiv kunnskaps- og 
informasjonsdeling. Dei verktøya og arbeidsformene vi tar i bruk skal bidra til auka kvalitet, 
gode arbeidsprosessar og betre samhandling. 
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Følg oss!
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@hvl.no
@hvl.no
@hvl_no
@høgskulen på vestlandet
@hvl.no



Takk for merksemda!
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