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Visjon

Kunnskap som bygger 
menneske og samfunn

Verdiar

utfordrande – delande – tett på

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



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. 



Fem campusar som dekker Vestlandet

950 | 100
3350 | 350
9150 | 1130
1490 | 200
1660 | 200

Studentar | Tilsette



Nøkkeltal

› 42 bachelorprogram
› 35 masterprogram
› 5 ph.d.-program
› 1 fagskule for dykkarutdanning
› 16500 studenter

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



Kandidatproduksjon
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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



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



Campusutvikling

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

› 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. 

9



Fakta studiestad Sogndal

› Studietilbod:
› Bachelor:

Barnevern, Vernepleie, Sosialt arbeid
Fornybar energi, Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, Geologi og geofare 
Friluftsliv, idrett og kroppsøving, idrett fysisk aktivitet og helse
Historie, Sosiologi og ungdomssosiologi
Eigedomsmekling, natur og opplevingsbaser reiseliv, Reiselivsleiing, Økonomi og 
adminstrasjon, Økonomi og jus
Barnehagelæra, Praktisk pedagogisk utdanning (1 år)
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Master:
Grunnskulelærar 1-7 og 5-10
Læring og undervising
Organisasjon og leing
Master of Science in Business (ny haust 2020)
Climate Change Management
Idrettsvitskap

Ph.d.:
Helse, funksjon og deltaking
Datateknologi
Danning og didaktiske praksisar
Ansvarleg innovasjon og regional utvikling
Nautiske operasjonar

Ei rekke årskurs og vidareutdanningar.
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› God tilstrømming av studentar – noko variasjon mellom utdanningar og fag. Rekrutterer 
mange frå andre deler av landet enn Vestlandet. Høg trivsel bland studentane.

› På våre to campus her i Sogn og Fjordane er dei fleste studentane ute i praksis – også i 
utdanningar der det ikkje er krav til det

› Samarbeid om studentoppgåver
› https://hvlskape.no/
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https://hvlskape.no/


Praksissamarbeidet vårt – viktig for student, arbeidsliv og samfunn
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Fakultet for lærarutdanning, 
kultur og idrett

410
praksisavtalar

3440
studentar i praksis

Fakultet for helse- og 
sosialvitskap

280
praksisavtalar

4900
studentar i praksis



Vi er i tett dialog med
heile Vestlandet

• skule
• barnehage

• helseføretak

• kommunehelseteneste

• næringsklynger



Forskingsprosjekt med ekstern finansiering (døme)

› Expert reports as basis for decisions in Norwegian child welfare. Hanne Cecilie Braarud. 
11 389 000 NOK.

› Natural and societal consequences of climate-forced changes of Jostedalsbreen Ice Cap.
Jacob Clement Yde 17 045 000 NOK. 

› Multilectal Lliteracy in Education. Øystein Alexander Vangsnes 11 999 000 NOK.
› ActNow, Eivind Aadland 8 000 000 NOK
› Teknoløft Sogn og Fjordane, Erik Kyrkjebø, 28 000 000
› SEFAL – Senter for fysisk aktiv læring, Geir Kåre Resaland 24 000 000 NOK
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Vi svarar på Vestlandet sitt 
behov for livslang læring
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• fleksible grunnutdanningstilbod
• skreddarsydde vidare-

utdanningar for næringsliv
og offentleg sektor 

• kompetanseutvikling for
barnehage og skule



Takk for merksemda!
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