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Prosjekt Fagleg plattform, profil og strategi
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post@hisf.no; postmottak@hsh.no; post@hib.no
Prosjektet har hatt i oppgåve å kome med forslag til kjerneverdiar, faglege
visjonar og strategi for den nye høgskulen, samt forslag til prinsopp for strategisk
utvikling og samkøyring av utdanningsløp. Vi ønskjer særleg tilbakemelding på
forslaga til profilområde for HVL, inklusive område der vi vere nasjonalt leiande
og/eller ha mulegheit for å lykkast internasjonalt.

Hø Høyringa vert sendt ut til avdelingar og administrative einingar, til dei tilsette sine
organisasjonar og studentparlamenta, og ein ber om at einingane svarer samla
(innspel frå underliggjande einingar/miljø kan følgje som vedlegg).
Vi ønskjer spesielt innspel på (frå rapporten):
Kap 3

-

-

Prosjektgruppa ber om innspel til gruppering, omgrepsbruk og innhald.
Det er no lagt inn ei kort omtale av dei ulike områda der prosjektgruppa
har identifisert at HVL kan vere nasjonalt leiande og/eller ha særleg
mulegheit for å lukkast internasjonalt. Dei ulike fagmiljøa blir no bedne
om å kvalitetssikre omtalen og skrive eit (kort) avsnitt der dei skildrar på
kva måte desse områda hevder seg (basert på til dømes breidde og
omfang på fagmiljø og utdanningar, gjennomslagskraft i publisering og
ekstern finansiering og utdanningskvalitet).
På same måte ber prosjektgruppa om at ein skriv ei grunngiving (basert
på til dømes breidde og omfang på fagmiljø og utdanningar,
gjennomslagskraft i publisering og ekstern finansiering og
utdanningskvalitet), dersom ein vil spele inn andre (og nye) område
gjennom høyringa.

Kap 4

-

Prosjektgruppa ber om synspunkt på og innspel til gruppering,
omgrepsbruk og innhald når det gjeld tverrfaglege satsingsområde

Kap 5

-

Korleis kan vi setje saman arbeidsgruppa som skal sjå på «strategisk
fagleg utvikling og samkøyring av utdanningane ved HVL»?
Korleis skal ein sikre tilstrekkelege system og styringsgrunnlag, utan at
det går på kostnad av faga si eigenart?

-

Kap 6

-

Gir måla og operasjonaliseringa grunnlag for styring og strategiutvikling?
Reflekterer måla og operasjonaliseringa HVL sin profil?

Ansvarleg
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Høyringsinstans
(svarar)
Prosess

HiB Fellesadministrasjon, Seksjon for forskning og ekstern samhandling,
forskningsadministrasjonen
Koordinert tilbakemeldinger på høring på e-post
Innspel

Kap 3

Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov

Kap 4

Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov

Kap 5

Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov

Kap 6

Bruk spørsmål framfor, eller kommenter ut frå eigne behov
6.2. Mål og prioriteringar for HVL fram mot 2023
Første avsnitt hvor satsing på bachelor- og masterutdanningene settes opp mot
satsing på universitetsambisjonen fremstiller dette uriktig som en dikotomi. For å
oppnå status som universitet må institusjonen satse på hele utdanningspyramiden frå
bachelor til ph.d. Samtidig er en satsing på universitetsambisjon mye mer enn å
utvikle og drifte ph.d.-program. Foreslår at avsnittet omformuleres.
1.b: Å vidareutvikle eksisterande ph.d.-program slik at programma rekrutterer breitt
får alle campus.
Kommentar:
Dette vil ikke være mulig for alle ph.d.-studium som f.eks datateknologi ettersom man
ikke har relevant fagmiljø ved alle campus. Ph.d.-studiets profil vil også sette rammer
for hvor bredt man kan rekruttere. Her er det viktig å holde seg til
akkrediteringskravene til NOKUT og de premissene som ligger til grunn for de
akkrediteringene HVL har. Foreslår derfor også å fjerne ordet «breitt».
Endringsforslag: å vidareutvikle eksisterande ph.d.-program slik at programma
rekrutterer på tvers av campus
3) HVL skal tilby utdanning på mastergradsnivå med høg kvalitet på alle fem campus.
For å oppnå dette skal ein for alle bachelor-, mastergrads-, og etter- og
videreutdanningar leggje stor vekt på
a) å vidareutvikle eksisterande studieportefølje og etablere nye i samråd med sentrale,
regionale, nasjonal og internasjonale aktørar.
Kommentar:
Dette kan oppfattes som alle områder er satsingsområder og at man dermed ikke har
prioriterte områder.
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Generell kommentar til 6.2
En oversikt over mål og prioriteringer for HVL fram mot 2023 bør si noe om hvilke mål
og prioriteringer HVL skal ha for forskning frem mot 2023. Oversikten slik den nå
foreligger fokuserer utelukkende på utdanning (og et punkt om støttesystem for FoUvirksomhet), men forskning må også fremheves.
Andre
Kommenter ut frå eigne behov
merknader

