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Overordnet lederstruktur fra 1.1.16 

Rektor 

HHS BIO PROF NSN HEL LÆR SVT 

Prorektor  

forskning 

Prorektor  

utdanning 

Prorektor 

 fusjon 

Direktør 

Direktør 



Ledelse  

 

Rektor ansatt – base i Bodø 

Nytt styre 1.12.15 

Prorektor i N-T 

Ny struktur fra 1.1.17 

o Dekan og direktør sannsynligvis i N-T 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Profil  

 

Desentralisert struktur 

o Bevare og videreutvikle eksisterende campus 

Universitet basert på partnerskap 

o Nærhet til lokale partnere 

Nye læringsformer og nye studier 

o Fleksibilitet 

Stor profesjonstyngde 

 

 

 

 



Utdanning i Nord 
 

 Flere studenter 

 Flere og lengre studietllbud 

o Bachelor, master og doktorgrad 

 Økt internasjonalisering 

o Studentutveksling, undervisning på engelsk 

 Tilby både campusbaserte, fleksible studier og 

geografiske distribuerte studietilbud 



Forskning i Nord 
 

 Mer forskning og publisering 

 Mer eksternt finansiert forskning 

 Mer robuste og mindre sårbare fag-/forskningsmiljø 

o Konsentrasjon og bredde 

 Økt forskningskvalitet 

o Nasjonalt og internasjonalt 

 Flere doktorgrader 

 Flere med toppkompetanse 



 Utvikling av campus i samarbeid med regionalt 

partnerskap 

 Utdanne flere entreprenører 

 Bidra til regional innovasjon  

o Offentlig sektor og næringsliv 

 Flere utforskende studenter  

o Offentlig sektor og næringsliv 

 Regionalt baserte utdanningsløp etter avtale 

Regional utvikling og Nord 



Faglige satsingsområder i Nord  

 
 Biovitenskap – bioøkonomi 

o Grønt og blått «sammenslått» 

 
 Entreprenørskap og innovasjon 

 
 Velferd, helse og oppvekst 

 
 
 



Partnerskap Namdal i Nord 

 Opprettholde og videreutvikle partnerskapet 

o Nærhet og tillit skaper beredskap for mer samarbeid 

 Forskning og innovasjon 

 Studentutveksling 

 Nye studietilbud 

 Overføre til andre regioner? 

 Finansiering avklart for 2016 - 2017 uavklart 



Utdanning og innovasjon på lag 

Blå vekst 

Grønt og blått 

Velferdstjenester 

 Industri 

 

Entreprenørskap 

 Teknologioverføring 

 

 



Utfordringer - entreprenørskap 

 Idérikdom  

 Initiativ  

Gjennomføringsevne  

Organisering  

Rådgiving 

Finansiering 

 

Nord universitet vil bidra! 

 


