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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.



Ambisjonar og profil

› HVL- Samspel

› Det trengst fleirfagleg kompetanse for 

å løyse utfordringane i samfunnet. Vi 

utviklar ny kunnskap i dialog med 

omverda og kvarandre. 

› HVL- Berekraft 

› HVL skal vere ei drivkraft for 

berekraftig utvikling. 

› HVL-Nyskaping

› Vi skal utruste studentane med 

kompetanse som gjer dei kreative, 

løysingsorienterte og nyskapande. 

› Det neste 

universitetet på 

Vestlandet!
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PhD studium

10

1. Computer Science: Software Engineering, 

Sensor Networks and Engineering Computing: 

The programme specifically puts emphasis on computer 

science research related to the engineering of systems and 

the application of computer science in cross-disciplinary 

research.

Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap

15 kandidater tatt opp på program per h2018.

2. Danning og didaktiske praksisar

Studiet er tverrfagleg og samlar forskningstradisjonar, 

forståing av og refleksjon over didaktiske praksisar frå ulike 

fagfelt.

Fakultet for Lærarutdanning, Kultur og Idrett

38 kandidater tatt opp på program per h2018

3. Nautical Operations

The National Joint PhD Programme in Nautical Operations 

educate qualified candidates for research, teaching, 

dissemination and innovation work, and other activities 

requiring scientific insight and an operational maritime 

focus.

Fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap

11 kandidater tatt opp på program per h2018 (HVL kandidater)

Nye PhD studium i 2019

4. PhD-studium - Helse, funksjon og deltagelse

5. PhD-studium - Responsible Innovation and 

Regional Development
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Samspillet som gir regional utvikling
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Prorektor for nærregion

› «Prorektor er den øvste stadlege representanten for høgskulen i sin region og har ansvar 

for regional utvikling på vegne av rektor. 

› Prorektor i regionen er høgskulen sin primære kontakt med nærings- og arbeidsliv, 

politiske organ og sentrale organisasjonar og har eit sjølvstendig strategisk ansvar for å 

bidra til å posisjonere og synleggjere høgskulen regionalt. 

› Høgskulen skal vere ein viktig samfunnsaktør, ein leverandør av utdanning og forsking av 

høg kvalitet og ein attraktiv institusjon og samarbeidspartnar for privat næringsliv og 

offentlege verksemder.»

› Prosjektrådgiver knyttet til ansvarsområdet

14.00-14.30 13



Prorektor for samhandling

› Funksjon på institusjon › Nærregionsansvar
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Den politiske konteksten vi er i

› Regionalt:

› En internasjonalt orientert region 

med omstillingsbehov

› Nye forvaltningsgrenser med fylket 

Vestland og Rogaland

› Økte forventninger og større 

ansvar innenfor FoU, helse, skole 

og næringspolitikk

› Nasjonalt:

› Strukturreform som nå omfatter 

UoH og instituttsektoren

› Press på effektivisering og 

kvalitetsheving i velferd, helse og 

skole  

› Teknologi skal skape nye  

muligheter, men krever ny type 

kompetanse



Utviklingsmål for HVL

› Målområde 1: HVL Regional utvikling

› Høgskulen skal styrke praksisnær 

utdanning og forsking og utviklingsarbeid 

(FoU) i klynge- og nettverkssamarbeid 

med det regionale arbeids- og 

næringslivet. Entreprenørskap, 

tverrprofesjonell og tverrfaglig

samarbeid er berande element.  

› HVL vil stimulere til økt relevans i 

utdanning og forsking i samarbeidet med 

samfunnsliv, næringsliv og offentleg sektor 

gjennom delte stillingar og utvikling av 

delte stillingar som omgrep.
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HVL

Sogndal

Førde

HVL

Stord

Haugesund

HVL

Bergen
NCE New Energy (Subsea Valley)

Arena Ocean Hyway Cluster

NCE Tourism Fjord Norway
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Arena Tunnel safety

Arena Norwegian Smart Care Cluster

NCE Maritime CleanTech

NCE Finance Innovation

Ocean Innovation Catapult

NCE Seafood Innovation Cluster

GCE Subsea

Arena Human Innovation

Arena Norwegian Offshore Wind

Sustainable Energy Catapult

NCE Media

Alrek Helseklynge

Middelalderklyngen

Norwegian Clean Energy Cluster
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Kontaktkonferansen 2019



Følg oss! 

@hvl.no

@hvl.no

@hvl_no

@hvl.no

@høgskulen på 

vestlandet

#hvlfolk
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Takk for meg!


