NORD i verden: Kunnskap for framtiden (strategi 2030)
Vår ambisjon er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling gjennom faglig aktivitet og
nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Vår regions samfunns- og næringsliv, urfolk og
naturmangfold, gir oss unike muligheter til å skape ny forskningsbasert kunnskap med
global relevans. Våre studenter skal få et solid kunnskapsgrunnlag, slik at de aktivt kan
bidra til å videreutvikle de samfunnene de skal leve og virke i.

NORDs verdier: Respekt, åpenhet, nærhet og kreativitet
NORDs forskning og kunstneriske utviklingsarbeid skal være nytenkende, og tilgjengelig for
hele samfunnet. NORDs egenart skal kjennetegnes av kort avstand mellom ansatte og
studenter, mellom utdanning og arbeidsliv, og mellom forskning og samfunnet. FNs
bærekraftsmål skal være førende for NORDs utviklingen av forskning, utdanning og
formidling.

NORDs relevans
I strategiperioden vil endring av samfunnsmodeller og behovet for ny kunnskap som sikrer
framtidig bærekraft være sentrale globale utfordringer. Klimaendringer, det grønne skiftet,
digitaliseringen av samfunns- og arbeidslivet, globalisering, utvikling av gode
velferdsløsninger og et levende kunnskapsbasert demokrati, er tema som vil prege
utviklingen i verden. Slike globale utfordringer krever forskningsbasert kunnskap, gode
innovasjonsprosesser, samarbeid over landegrenser, evne til å kombinere disipliner og
fagfelt, og økt samhandling mellom akademia og andre samfunnsaktører.
Vår region er rik på naturressurser som kan utnyttes i bærekraftig verdiskaping som grunnlag
for nye arbeidsplasser. Nasjonale strategier søker å realisere disse mulighetene, og har
definert de nordlige regionene som landets viktigste strategiske satsingsområde jfr. den
nasjonale nordområdestrategien. Utviklingen av samfunnene i nord er derfor et naturlig
interessefelt og det er et mål at NORDs aktiviteter og samskaping med andre
samfunnsaktører skal bidra til utviklingen av nordområdene.
NORD er lokalisert i Sámeednam/Saepmie og har ansvar for forskning, formidling og
utdanning innen lule- og sørsamisk språk og kultur. NORD skal styrke de samiske

utdanningene, øke omfanget av tverrfaglig samisk forskning og utvikle nasjonalt og
internasjonalt forskningssamarbeid knyttet til urfolk.
NORDs viktigste oppdrag er å utdanne kandidater med kunnskap som møter vår tids
utfordringer og som har kompetanse til å bidra til forbedring. Derfor skal NORDs studenter
og ansatte skape ny kunnskap og være innovative bidragsytere til bærekraftig
samfunnsutvikling.
NORD skal videreutvikles i tråd med prinsippene for akademisk frihet, etiske standarder og
institusjonell autonomi. Våre faglige aktiviteter skal holde høy kvalitet, og speile samfunnsog næringslivets behov.

Tematiske satsninger
I strategiperioden skal NORDs faglige profil videreutvikles gjennom satsninger rettet mot fire
forskningsområder som understøtter nasjonale strategier og satsinger:

Blå og grønn vekst
NORD skal styrke forskningsinnsatsen og utdanningene innenfor blå og grønne fagfelt.
Økte krav til bærekraftige løsninger krever mer kunnskap og nye metoder for bærekraftig
kultivering, høsting og forvaltning av naturressurser. NORD er lokalisert i en region med
rikt naturgrunnlag, store primærnæringer og industri. Dette gir store muligheter for å
utvikle ny kunnskap om natur, bioteknologi, biobasert verdiskaping og sirkulære
økonomiske system.

Bærekraftig innovasjon og entreprenørskap
NORD skal videreutvikle innovasjons- og entreprenørskapsfeltet i forskningen og i
utdanningsprogrammene. Overgangen til et bærekraftig samfunn krever forsknings- og
kunnskapsbasert innovasjon i privat og offentlig sektor. Gjennom utvikling av nye
læringsformer og ved å legge til rette for innovasjonsaktiviteter skal NORDs studenter få
kompetanse til å utvikle og iverksette innovative og fremtidsrettede løsninger i
arbeidslivet.

2

Helse, velferd og oppvekst
NORD skal utvikle forskning som bidrar til å videreutvikle profesjonsutdanningene.
En bærekraftig velferdsstat er avhengig av tilgang på gode kandidater fra
profesjonsutdanningene. NORD skal utvikle kvalitet og kapasitet innenfor utdanninger i helsevelferd og oppvekst ved å styrke forskningsaktivitet og samarbeid med helse- og velferdssektoren
i regionen. NORD vil initiere samarbeid som bidrar til profesjonsrettet kompetanseheving,

økt forskningsinnsats og høyere kvalitet i utdanningene, i samarbeid med tjenesteutøvere
og tjenestemottakere. NORD vil samarbeide for større utdanningskapasitet innenfor
helse-, utdannings- og velferdssektoren i regionen.

Samfunnssikkerhet
NORD skal videreutvikle tverrfaglig kunnskap og kompetanse som bidrar til trygge og
beredte samfunn og fremme en robust og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling.
Mer aktivitet og verdiskaping i vår region øker behovet for samarbeid om å utvikle trygge
og bærekraftige samfunn, og utvikle kunnskap om hvordan risiko og kriser kan håndteres.
NORD vil fortsette sitt nasjonale og internasjonale samarbeid for å øke den maritime
beredskapen i det sirkumpolare området.

Strategiske mål
Som kunnskapsforvalter er NORD en sentral samfunnsaktør som skal bidra til
samfunnsutviklingen. Ved å organisere aktivitetene mer effektivt skal NORD øke sin
strategiske handlekraft. NORD skal styrke den internasjonale profilen og legge bedre til rette
for tverr- og flerfaglig tilnærming i vår forskning og våre utdanningsprogram.
I strategiperioden skal NORD prioritere fire strategiske hovedmålsetninger:

1. Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid av høy kvalitet er grunnlaget for gode og relevante
gradsutdanninger som understøtter attraktive og varierte arbeidsmarkeder og
samfunnsbehov. NORD skal styrke sin forskning og det kunstneriske utviklingsarbeidet
gjennom:
•

å utvikle internasjonalt fremragende forskningsgrupper på alle fakulteter ved å styrke
fagmiljøene knyttet til ph.d.-programmene og den profesjonsfaglige forskningen.
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•

å utvide vårt faglige fundament ved å opprette nye doktorgradsprogram.

•

å systematisk og målrettet rekruttere og utvikle forskertalenter.

•

å utvikle forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid som ivaretar lokale, regionale og
internasjonale perspektiv og behov.

2. Utdanning
Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, holde høy internasjonal kvalitet og legge til
rette for personlig utvikling og livslang læring. NORDs studenter skal bli kjent
med relevante fagmiljø tidlig i sine studieløp og ha en nærhet til forskning i sin
studiehverdag. NORD skal styrke utdanningene gjennom:
•

å skape kreative og inspirerende læringsmiljø som gjør studentene godt rustet til å
bidra til utvikling av samfunnet.

•

å utvikle et læringsmiljø som overskrider faggrenser og bidrar til samhandling mellom
studenter og forskere, i samspill med samfunns- og næringsliv.

•

å legge til rette for at studenter tidlig kan utvikle egne innovasjonsprosjekter og å
stimulere til aktive studentmiljøer, skal NORD bidra til studentenes læring og utvikling
også utenom undervisningssituasjonen.

•

å bidra til å fornye høyere utdanning ved å utvikle og ta i bruk fleksible og digitale
læringsformer. NORD skal skape muligheter for livslang læring gjennom relevante og
fleksible tilbud for etter- og videreutdanning.

3. Innovasjon og demokrati
NORD forvalter og utvikler kunnskap som kan bidra til innovasjon i offentlig og privat sektor.
I samspill med arbeidslivet kan dette skape nye perspektiver for samfunnsutviklingen, og gi
viktige bidrag til utviklingen av gode lokalsamfunn.
•

NORD skal utdanne faglig sterke, kritiske, engasjerte, innovasjonskompetente og etisk
bevisste kandidater, som har ferdigheter til å bidra til kunnskapsbasert endring.

•

NORD skal bidra til samfunnsutvikling gjennom åpen kunnskap og innovasjon.

•

NORD skal bidra raust med vår kunnskap i samfunnsdebatten, og arbeide for å øke den
allmenne tilliten til vitenskapelig metode og forskningsresultater.

4

•

NORD skal utvikle mekanismer for innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering
av forskningsresultater, sammen med andre samfunnsaktører.

4. NORD i verden
Studenter, ansatte og våre omgivelser er NORDS viktigste ressurser. Vår organisering skal
legge til rette for arbeidsmåter som fremmer faglig kvalitet, kunnskapsutvikling og
samarbeid.
•

NORD skal ha en effektiv organisering som oppmuntrer til samarbeid på tvers av
studier og fagområder, og som legger til rette for samskaping med eksterne aktører.

•

NORD skal ha et internasjonalt orientert, inkluderende og mangfoldig arbeids- og
læringsmiljø, hvor ansatte, studenter og samarbeidspartnere opplever respekt og
inkludering. Dette forutsetter en kultur for god ledelse og sosialt ansvar på alle nivå i
organisasjonen.

•

NORD skal utvikle en digital infrastruktur som understøtter og hever kvaliteten i vår
forskning, våre utdanning og i de administrative tjenestene. Den digitale
infrastrukturen skal sikre mulighetene for gode distribuerte utdanningstilbud.

•

NORD skal ha attraktive studiesteder med en infrastruktur tilpasset faglig aktivitet på
høyt nivå.
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