
 
 
 

 
 

Strategi 2030 (v.1) 
 

Visjon 

Globale utfordringer – regionale løsninger (gjeldende visjon) 

 

Følgende innspill til mulig ny visjon er så langt mottatt: 

Kunnskap for bærekraftig verdiskaping 
Tenke. Vite. Drømme. Alltid. 
Levere kompetanse samfunnet trenger gjennom samhandling og personlig utvikling 
Nord - det naturlige valget 
Nær og mangfoldig 
Kunnskapsdeling - menneskets største styrke 
Forskning av høy kvalitet, og tidsriktige utdanninger 
Bærekraft gjennom lærekraft 
 
 
 

Verdier  

Respekt, åpenhet, nærhet, kreativitet 

 

Faglig ansvar og faglig frihet 

Nord universitets utdanninger og forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid skal 

utvikles i tråd med prinsippene for akademisk frihet og institusjonell autonomi. Våre faglige 

aktiviteter skal ta utgangspunkt i vitenskapelig tradisjon og oppfylle høye etiske standarder.  

Utdanning av kandidater som samfunnet har behov for og som har kunnskap om samfunnets 

utfordringer og muligheter er Nords viktigste oppdrag. Nords studenter og fagmiljø skal 

sammen skape ny kunnskap. 

 

Tett på - vår identitet 

Nord universitets aktivitet er fordelt på en rekke steder i Nordland og Trøndelag. Vårt fokus 

er særlig på profesjonsutdanninger, samfunns- og biovitenskap. Tilstedeværelse på mange 

lokaliteter gir oss mulighet til kunnskapsutvikling i nært samarbeid med samfunns- og 

næringsliv, politikken, urfolkene og i det naturmangfoldet vi er en del av i Nordområdene. 



  

Samfunnsutfordringene i nordområdene er naturlige felt for Nords interesse og universitetet 

bidrar til utvikling av Nordområdepolitikken. 

Nord universitets er lokalisert i Sámeednam/Saepmie og har et nasjonalt ansvar for 

forskning, formidling og utdanning innen lule- og sørsamisk språk og kultur og skal 

styrke samiske utdanning, øke omfanget av tverrfaglig samisk forskning og utvikle 

nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid knyttet til urfolk i Nordområdene. 

Nords egenart skal kjennetegnes av kort avstand mellom ansatte og studenter, mellom 

utdanning og arbeidsliv og mellom forskning og samfunnet. Med dette som utgangspunkt 

skal Nord videreutvikle en identitet og en tydelig egenart i den norske universitets- og 

høyskolesektoren.   

 

Tverrfaglige satsninger 

Løsningene på vår tids globale utfordringer krever internasjonalt og tverrfaglig samarbeid. 

Forskning og utdanning ved Nord universitet skal bidra til at vi som samfunn når FNs 

bærekraftsmål. Derfor skal Nord ha en tydelig internasjonal profil og aktivt legge til rette for 

mer tverrfaglighet i vår forskning og våre utdanninger slik at vi øker relevansen av vår faglige 

aktivitet. I strategiperioden skal Nords faglige profil videreutvikles gjennom styrking av tre 

tverrfakultære faglige satsninger:  

 

Blå og grønn vekst 

Det grønne skiftet krever nye metoder for bærekraftig kultivering, høsting og 

forvaltning av bioressurser. Vår region har spesielt store muligheter for utvikling 

av marine og terrestre ressurser, bioteknologi og ny grunnleggende kunnskap 

som kan bidra til bærekraftig verdiskaping. Dette skaper grobunn for mere 

nasjonalt og internasjonalt samarbeid i forskning og utdanning. I 

strategiperioden skal Nord prioritere undervisning og forskning for blå og grønne 

fag med utgangspunkt i vår regions geografi, naturmangfold, og klimamessige 

forhold.  

 

Bærekraftig innovasjon og entreprenørskap 

Omstilling av samfunnet mot mer bærekraftig verdiskaping krever 

kunnskapsdrevne innovasjonsprosesser og entreprenørskap i privat og offentlig 



  

sektor. Innovasjon- og entreprenørskapsfeltet skal derfor styrkes og  

videreutvikles i hele universitetets virksomhet.  

Gjennom utvikling av nye læringsformer skal kandidater utdannet ved Nord ha 

kunnskaper og ferdigheter til å utvikle fremtidsrettede løsninger og tjenester. 

 

Helse, velferd og oppvekst 

Nord har en viktig rolle for kunnskapsutvikling innenfor helse-, utdannings- og 

velferdssektoren i nordområdene. I strategiperioden skal Nord utvikle forskning 

som bidrar til å videreutvikle profesjonsutdanningene i disse sektorene i nært 

samarbeid med tjenesteutøvere og tjenestemottakere. Gjennom satsning på 

tverrfaglig tilnærming skal fagmiljøer innenfor sektoren føres sammen, og i 

fellesskap bidra til kompetanseheving og styrke områdets doktorgradsutdanning. 

 

Strategiske mål 

I strategiperioden skal Nord styrke sin posisjon gjennom å prioritere faglig utvikling innen de 

tverrfaglige satsningsområdene ved å fokusere på fire strategiske hovedmålsetninger for 

sektoren: 

1. Vår forskning og kunstneriske utviklingsarbeid skal holde høy internasjonal kvalitet 

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid av høy kvalitet er grunnlaget for fagmiljø som 

gradsutdanningene springer ut fra. I strategiperioden skal Nord styrke sine fagmiljøer 

gjennom: 

• Å utvide dybden i sitt faglige fundament ved å opprette flere doktorgrader. 

• Å utvikle fremragende forskningsgrupper på alle fakulteter som bidrar til den 

internasjonale forskningsfronten og som støtter opp under ph.d.-programmene. 

• Systematisk og målrettet rekruttering og utvikling av forskertalenter.  

• Å ivareta lokale, regionale og internasjonale perspektiv i forskningen og i kunstnerisk 

utviklingsarbeid. 

 



  

2. Nord skal utdanne kandidater som møter morgendagens behov for kunnskap og 

kompetanse 

Komplekse globale samfunnsutfordringer krever innsats på tvers av fag og sektorer. Nord 

skal utdanne kandidater som er kritiske, engasjerte, etisk bevisste og tverrfaglig kompetente 

medborgere som kan bidra til kunnskapsbasert endring i samfunns og arbeidsliv. Våre 

utdanninger skal være forskningsbaserte, holde høy internasjonal kvalitet og legge til rette 

for personlig utvikling og livslang læring. 

• Nord skal ha kreative og inspirerende læringsmiljø som overskrider faggrenser og 

bidrar til samhandling mellom studenter, og forskere i samspill med samfunns- og 

næringsliv.  

• Alle Nords studenter skal ha en nærhet til forskning i sin studiehverdag. 

• Nord skal bidra til å fornye høyere utdanning gjennom utvikling og økt bruk av 

fleksible og digitale læringsformer. 

• Nord skal utvikle nye attraktive tilbud for livslang læring. 

 

3. Nord skal dele sin kunnskap slik at den bidra til innovasjon og styrker demokratiet 

Nord forvalter kunnskap som kan bidra til innovasjon i offentlig og privat sektor, som kan 

skape nye perspektiver for samfunnsutvikling og som kan bidra til økt livskvalitet. Vi skal 

dele kunnskapen og i samspill med omverdenen skal vi opptre respektfullt og åpent og på 

en måte som kommer flest mulig til gode.  

• Nord skal bidra til samfunnsutvikling gjennom åpen kunnskap og innovasjon til det 

grønne skifte og et effektivt og demokratisk samfunn.  

• Nord skal stadig søke ny kunnskap i samspill med kultur-, samfunns-, og næringsliv. 

• Nord skal bidra raust med vår kunnskap i samfunnsdebatten og aktivt bidra til å øke 

den allmenne tilliten til vitenskapelig metode og forskningsresultater. 

 

4. Nord skal være et attraktivt universitet med godt og inkluderende studie- og 

arbeidsmiljø  

Nord skal ha en organisering som legger til rette for innovative arbeidsmåter som fremmer 

faglig utvikling, kompetanseheving og samarbeid på tvers av studier og fakultet og i hele 

organisasjonen. 



  

• Nord skal ha et trygt, inkluderende og mangfoldig arbeids- og læringsmiljø som 

motarbeider diskriminering.  

• Nord skal ha en kultur for god ledelse og sosialt ansvar på alle nivå i organisasjonen, 

kjennetegnet ved åpne beslutningsprosesser som er basert på demokratiske 

prinsipper og studentmedvirkning.  

• Nord skal digitalisere faglig og administrativ virksomhet der det er tjenlig. 

• Nord universitet skal ha attraktive studiesteder, tilrettelagt for samhandling med 

samfunnet og med en infrastruktur tilpasset faglig aktivitet på høyt nivå. 

• Nord skal øke internasjonal mobilitet blant studenter og ansatte.  

• Nord skal ha et bærekraftperspektiv på alle sine aktiviteter. 

 


