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Strategiplan for Høgskulen i Volda 

VISJON  

Kunnskap for framtida 

VERDIAR 

Høgskulen i Volda skal halde høgt verdiar som tillit, respekt, openheit og ærleg framferd 

HVO skal vere ein inkluderande, relevant og uavhengig institusjon.  

SAMFUNNSOPPDRAGET  

Utdanning, forsking og formidling  

I 2020 SKAL HØGSKULEN I VOLDA VERE 

 ein institusjon som gjev fag- og profesjonsutdanningar på BA-, MA- og PhD-nivå for 

skule og barnehage, velferd, media og kultur 

 ein institusjon med eit levande, attraktivt og godt studiemiljø med tett kontakt mellom 

lærar og student og mellom ulike studentgrupper 

 nasjonalt leiande innanfor yrkesretta medieutdanning og anvendt medieforsking 

 ein institusjon som profilerer seg med eit breitt og offensivt lærarutdanningsmiljø med 

høg kvalitet 

 ein institusjon med eit særleg ansvar for nynorsk i fag- og profesjonsutdanning 

 ein institusjon med særleg satsing på utvikling av kunstnarlege kvalitetstilbod for born 

og unge  

 mellom dei fremste i landet på fleksible utdanningstilbod 

 leiande på nettbaserte studium 

 ein viktig samarbeidspartnar i regional utvikling  

UTDANNING OG STUDIEMILJØ 

 HVO skal vere tufta på profesjonsretta grunnutdanningar av høg kvalitet  

 Utdanningane ved HVO skal utviklast i samspel mellom regionalt arbeidsliv, nasjonale krav 

og internasjonale impulsar 

 Utdanningane ved HVO skal utvikle kunnskap, kulturforståing, evne til kritisk refleksjon og 

kvalifisere til arbeid i eit fleirkulturelt samfunn 

 HVO skal utvikle fleksible femårige utdanningsløp med utgangspunkt i BA-utdanningane 

 HVO skal leggje til rette for og stimulere til livslang læring i nært samspel mellom utdanning 

og arbeidsliv, forsking og utviklingsarbeid 

 HVO skal styrkje kvaliteten i og auke omfanget av internasjonale tilbod  

 HVO skal vidareutvikle fleksible utdanningstilbod av høg kvalitet 

 

FORSKING OG UTVIKLINGSARBEID 

 HVO skal stimulere til tverrfagleg forskings- og utviklingsarbeid 

 HVO skal auke internasjonaliseringa av FoU-arbeidet 
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 HVO skal gje studentar innsikt i og erfaring med FoU-arbeid ved å integrere dei i konkrete 

prosjekt. 

 HVO skal organisere FoU i forskingsgrupper og program med tydeleg leiing 

 

SAMFUNNSOPPDRAG OG KUNNSKAPSDELING   

 HVO skal vere ei kunnskapsbasert og kritisk røyst i samfunns- og utdanningsdebatten 

 HVO skal samarbeide aktivt med offentlege verksemder og næringsliv regionalt og nasjonalt.  

 HVO skal stimulere til kunnskapsdeling og dialog knytt til høgskulen si utdannings-, 

formidlings- og forskingsverksemd  

ORGANISERING, PERSONALPOLITIKK OG ADMINISTRASJON  

 HVO skal gjennom eigen personalpolitikk medverke til eit godt arbeidsmiljø og eit mindre 

kjønnsdelt arbeidsliv 

 HVO skal satse sterkt på aktiv rekruttering, lønspolitikk og kompetanseheving av 

medarbeidarane 

 HVO skal til ei kva tid ha ein oppdatert og godtfungerande infrastruktur 

 HVO skal arbeide for forenkling av administrative rutinar 

SAMARBEID, ARBEIDSDELING OG KONSENTRASJON 

 HVO skal samarbeide med leiande fagmiljø regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å fremje 

kvalitet i undervisning, forsking og utviklingsarbeid.  

 HVO skal samarbeide med andre utdanningsinstitusjonar med sikte på arbeidsdeling og auka 

kvalitet for å tryggje høgskulen si framtid og regionen sitt framtidige kompetansebehov 

TILTAK I PERIODEN 2014 TIL 2017: 
 Etablere ny yrkesfaglærarutdanning i ramma av Mørealliansen 

 Utvikle mastertilbod på fleire fagområde og samordne dei eksisterande 

 Etablere PhD i helse- og sosialfag saman med Høgskolen i Molde 

 Vidareutvikle Seanse – senter  for kunstproduksjon 

 Styrkje teknisk infrastruktur og heve fagleg-pedagogisk kompetanse for vidare satsing på 

digitalisering og fleksible studietilbod 

 Utarbeide og implementere ein rekrutterings- og kompetansehevingsplan  

 Auke dei eksterne inntektene gjennom fornya satsing på bidrags- og oppdragsaktivitet 

 Auke forskingsinnsatsen gjennom både individuelle FoU-ressursar og større integrerte 

program med nasjonale og internasjonale nettverk 

 Styrkje det internasjonale tilbodet i utdanningane ved å tilby undervisning og pensum på 

engelsk i utvalde program/emne 

 Gjennomføre eit campusprosjekt for oppgradering og utviding av bygningsmassen 

 Utvikle det faglege og organisatoriske samarbeidet innafor UH-nett Vest, RSA Møre, 

Mørealliansen og Møreforsking 


