
 

 

 

 

 

 

Virksomhetsforvaltning 

 

1. Høgskolen skal gi rom for djerve ideer, involvere 

ansatte i dynamiske fagutviklingsprosesser, legge til 

rette for utvikling av ny kunnskap og kompetanse, og 

bidra til å maksimere den menneskelige og 

intellektuelle ressursen i organisasjonen.  

2. Høgskolen skal gjennom ansvarlig ledelse og gjensidig 

respekt, bidra til god og effektiv kommunikasjon og 

dialog internt i organisasjonen.  Ansatte og studenter 

skal anerkjennes for sine bidrag til høgskolens 

virksomhet og utvikling. 

3. Høgskolen skal ha en organisering som støtter opp 

under den faglige aktiviteten, og Høgskolens ressurser 

og kompetanse skal forvaltes på en effektivt og god 

måte, slik at høgskolens samfunnsrolle ivaretas.  

4. Høgskolen skal drive langsiktig planlegging og øke 

handlingsrommet gjennom resultatbasert tildeling og 

økte eksterne inntekter. 

5. Høgskolen skal være attraktiv mht å tiltrekke seg 

personell med høy kompetanse.  

6. Høgskolen skal inngå forpliktende og tettere 

samarbeids-/allianse-/ partnerskapsavtaler der disse er 

vesentlige for å kunne bidra til samfunnets behov og å 

realisere høgskolens mål. 
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Høgskolens formal 

 

• Høgskolen i Molde er en statlig vitenskapelig høgskole i 

logistikk, hvor de faglige basisområdene er helse- og 

sosialfag, sport og event, ledelse, logistikk, samfunnsfag 

og økonomi.   

 

• Høgskolen skal tilby utdanning, forskning og 

formidling av høy internasjonal kvalitet, og utføre egen 

FoU-aktivitet i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv.  

 

• Høgskolen skal være en uavhengig samfunnsinstitusjon 

med et spesielt ansvar for å ivareta viktige sider ved 

samfunnsutvikling, demokrati, velferd og etikk.   

 

 

 

 

 

 

 



Utdanning 

 

1. Høgskolen skal være nasjonalt ledende og internasjonalt 

fremtredende, innenfor satsningsområdene logistikk, 

sport og event og helse/sosialfag. Øvrige fagområder 

skal støtte den faglige spissingen og samtidig kunne 

videreutvikles som selvstendige fagfelt.   

2. Høgskolen skal utnytte sine særegne fortrinn ved å tilby 

og bygge nye fagområder innenfor relevante nisjer og i 

skjæringspunktet mellom eksisterende studier og fag.  

3. Høgskolen skal tilby forskningsbaserte, framtidsrettede 

utdanninger av høy kvalitet og ha særlig fokus på syke- 

og vernepleieprofesjonsutdanningene, samt vurdere 

utvikling av nye fleksible studier rettet inn mot 

samfunnets behov. 

4. Høgskolen skal sikre god rekruttering av nasjonale og 

internasjonale studenter, tilby internasjonale studier og 

øke studentutvekslingen. 

5. Høgskolen skal sikre opptak av godt kvalifisert og 

motivert studenter samt et godt lærings- og 

studentmiljø, slik at flest mulig gjennomfører sine 

studier på normert tid. 

6. Høgskolens forskerutdanning skal holde internasjonalt 

nivå og synliggjøre høgskolens faglige hovedprofiler. 

Den skal være en integrert del av høgskolens 

forskningsaktivitet og bidra til rekruttering av høyt 

kvalifisert vitenskapelig personell. 

 

Forskning og utvikling 

 

1. Høgskolen skal øke både volum og kvalitet i forskning, 

og innenfor sine satsingsområder logistikk, sport og 

event og helse- og sosialfag, nå et nivå minst som for 

tilsvarende institusjoner  

2. Høgskolen skal styrke forskningen gjennom god 

forskningsledelse og ved å prioritere aktiviteten i 

sentrale fag- og forskningsgrupper innenfor 

satsningsområdene.  

3. Forskningsaktivitet og publisering skal fremmes bl.a. 

gjennom aktiv bruk av incentivordninger og 

omfordeling av tidsressursen. 

4. Høgskolen vil jobbe for at Møreforsking skal spille en 

viktig og naturlig rolle i den akademiske 

forskningsaktiviteten. 

 

Formidling og samfunnskontakt 

 

1. Høgskolen skal i samarbeid med eksterne partnere 

videreutvikle høgskolens  utdanningstilbud, forskning 

og formidling i tråd med samfunnets behov, samt bidra 

til nasjonal og regional kunnskapsutvikling.  

2. Høgskolen skal særlig innrette sin virksomhet mot 

behov innenfor petroleumsbransjen, maritime næringer, 

reise- og opplevelsesnæringer og offentlig sektor 

herunder samferdsel og velferdstjenester. 

3. Høgskolen skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet 

gjennom aktiv deltagelse i Møreforsking Molde AS, 

Molde Kunnskapspark AS, andre randsoneselskap og 

gjennom utvikling av tematiske FoU-senter. 

4. Høgskolen skal aktivt formidle resultat av forsknings- 

og utviklingsarbeid, samt bidra til innovasjon, utvikling 

og verdiskaping i samfunnet. 

7. Høgskolen skal sammen med interne og eksterne 

partnere, videreutvikle Molde Campus som møteplass 

for kunnskapsbygging, forsterke høgskolens identitet, 

omdømme og attraktivitet, og bidra til at Molde 

videreutvikles som studentby. 


