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Vår visjon

Regionalt forankret og 
internasjonalt anerkjent 
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Nøkkelen til god samfunnsutvikling er kloke og kunnskapsrike borgere. 
USN skal utvikle og formidle ny, grensesprengende kunnskap og tilby 
utdanning av høy internasjonal kvalitet. Universitetets hovedprofil er 
profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante 
utdanninger. Både forskning og utdanning kjennetegnes ved tett 
samspill med samfunns- og arbeidsliv i regionen.

Våre åtte campuser er en unik styrke. Med denne tilstedeværelsen skal 
universitet gjøre høyere utdanning og forskning mer tilgjengelig. Vi skal 
være en aktiv drivkraft for kunnskapsbasert utvikling i partnerskap med 
samfunns- og arbeidsliv. 

Universitetet skal belyse samfunnsutfordringer og bidra til å løse dem 
gjennom et samspill av anvendt forskning, grunnforskning, utdanning, 
kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og innovasjon. Utfordringer 
knyttet til klima, energi, grønn verdiskaping, sosial ulikhet, demokrati og 
menneskerettigheter, velferdsstatens bærekraft og grunnlaget for 
levende lokalmiljø skal møtes med kunnskap og kompetanse.

Institusjonell autonomi, akademisk frihet og utvikling og formidling av 
kunnskap basert på vitenskapelige metoder, normer for saklighet, 
dannelse, kritisk refleksjon, åpen forskning og rom for demokratisk 
meningsbrytning er avgjørende for universitetets virksomhet.

Samfunnsmandatet
Hvilken rolle skal USN ha i samfunnet?
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Tett på samfunns- 
og arbeidsliv 
der folk bor og 
arbeider

Våre verdier

Ved USN skjer kunnskaps- og 
kompetanseutvikling gjennom 
samarbeid og samskaping på tvers 
av fag og profesjoner med regio-
nale, nasjonale og internasjonale 
partnere.

Vår tilstedeværelse med flere campus og 

samspillet med våre partnere gjør at USN kan 

ta en ledende rolle i samfunnsutvikling, 

omstilling og innovasjon. Våre utdanninger 

tilbys der folk bor og arbeider. 
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Bærekraftig samfunnsutvikling 
krever ny kunnskap og nye 
tilnærminger. Gjennom kreative, 
tverrfaglige arbeidsfellesskap 
skal USN styrke forskningsbasert 
innovasjon og kulturell, sosial og 
økonomisk verdiskaping.

Studentene skal møte kreative og innovative 

arbeidsmåter. USN skal stimulere nysgjerrig-

heten, sette etablert kunnskap og resonne-

menter på prøve og være en pådriver for 

samfunnsengasjement og utvikling.

Gjennom fremragende kompetanse 
og kunnskap, skal USN bidra med 
kunnskapsgrunnlaget for en bære-
kraftig samfunnsutvikling; klima og 
miljø, økonomi og sosiale forhold. 

Våre studenter og ansatte skal engasjere seg i 

de store samfunnsutfordringene og være 

ressurser for omstilling og utvikling regionalt, 

men også nasjonalt og internasjonalt.
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På bakgrunn av vårt samfunnsmandat, våre verdier og for å 
realisere vår visjon skal USN prioritere:

Strategiske mål 

Universitetets hovedprofil og mål

1

2

3

4

5

Forskningsbaserte og arbeidslivsintegrerte 
utdanninger av høy internasjonal kvalitet som 
fremmer kritisk refleksjon og styrker 
innovative ferdigheter.

Flere fremragende og internasjonalt 
konkurransedyktige fagmiljøer, og forskning 
på høyt internasjonalt nivå.

Studentaktive læringsprosesser og digital 
kompetanse i alle utdanninger.

Fleksible utdanninger for livslang læring.

Ny kunnskap, innsikt og løsninger med 
relevans for samfunns- og arbeidsliv på kort 
og lang sikt.
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6 Partnerskap med samfunns- og arbeidsliv, 
og bli en rollemodell for slikt samarbeid.

7 Kompetanse og kunnskap for grønn 
omstilling og bærekraftig økonomisk, 
sosial og kulturell nyskaping.
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Strategiens betydning 
for utdanning og 
formidling
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KOMPETANSE FOR ET SAMFUNNS- OG ARBEIDSLIV I ENDRING 
Vi utvikler studietilbud i samspill med våre omgivelser, inkluderer arbeidslivs-
erfaring i utdanningene, og sikrer at studentene får kompetanse til å videre-
utvikle samfunns- og arbeidslivet de blir en del av.

BÆREKRAFTIG SAMFUNNSUTVIKLING
Vi utvikler kunnskap som belyser samfunnets og arbeidslivets utfordringer, 
og bidrar til løsninger i tråd med FNs bærekraftmål. Kunnskap om globale 
utfordringer, høy etisk bevissthet og et tankesett for bærekraft preger alle 
utdanninger ved USN.

NYSKAPENDE ARBEIDSMÅTER
Vi fremmer læring gjennom forskningsbaserte undervisnings- og lærings-
metoder, og legger vekt på innovasjon og entreprenørskap også i undervisning. 

DIGITAL KOMPETANSE I ET DIGITALT SAMFUNN
Vi utvikler digital kompetanse i alle utdanninger. Vi tilbyr relevante og innovative 
undervisnings- og læringsprosesser tilpasset vårt digitale samfunn.

FLEKSIBEL OG TILRETTELAGT UTDANNING 
Vi gjør utdanning tilgjengelig for ulike grupper studenter, og bidrar til å fjerne 
barrierer for tilgang til kunnskap og kompetanse. Vi tilbyr utdanninger som 
stimulerer til livslang læring.

INTERNASJONALE UTDANNINGSPARTNERSKAP
Vi gir våre studenter mulighet for internasjonal erfaring gjennom internasjonale 
partnerskap.

KULTUR FOR FORMIDLING                                                                                                                                      
Vi styrker dialogen med omverdenen for å legge til rette for et kunnskapsbasert 
offentlig ordskifte, og for at kunnskap tas i bruk.
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USNs strategi og profil skal prege hvordan vi løser våre 
kjerneoppgaver – utdanning, forskning og formidling.

Strategiens betydning for 
FoU, kunstnerisk utviklings-
arbeid og innovasjon 

TVERRFAGLIG OG PROFESJONSRELEVANT FORSKNING
Vi vektlegger forskning gjennom tverrfaglig samarbeid.

INNOVASJON OG NYSKAPING 
Vi bidrar, gjennom både grunnforskning og anvendt forskning, til innovasjon 
og kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping. Vi utvikler kunnskapsgrunn-
laget for nye tankesett, løsninger, tjenester, praksiser, prosesser og produkter 
i samarbeid med offentlig, privat og frivillig sektor.

INTERNASJONALT FORSKNINGSSAMARBEID 
Vi deltar i internasjonale forsknings- og utviklingsnettverk og etablerer 
partnerskap for å styrke forskningssamarbeid på tvers av landegrenser.

GRENSESPRENGENDE OG BÆREKRAFTFREMMENDE FORSKNING
Vi gjennomfører forskning og utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet 
som fremmer bærekraftig samfunnsomstilling som møter klima- og miljøut-
fordringer og bidrar til sosial inkludering, utjevning av sosial ulikhet, velferds-
statens bærekraft og levende lokalmiljø.

NYE MODELLER FOR SAMSKAPING OG SAMHANDLING
Vi utvikler ny kunnskap gjennom nye og kreative samarbeidsformer i 
regionale og nasjonale partnerskap. 
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