Universitetet i Stavanger

Strategi 2030 - Høringsutkast
UiS skal være et åpent universitet med høy trivsel blant studenter og ansatte.
Vår felles retning skal drives av hensynet til bærekraftig omstilling.
Energi, helse og læring for livet er våre satsingsområder.
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Strategiske ambisjoner frem mot 2030
Grønn omstilling

UiS skal måle seg mot de beste innen forskning, undervisning, innovasjon for bærekraftig
omstilling, til nytte for regionen, nasjonen og kloden.
Norge står foran en stor omstilling som vil prege Stavangerregionen spesielt. Kunnskap må skapes for å
utvikle næringsliv og samfunn i en retning som kan bidra til å løse de store utfordringene i vår tid. Gjennom
grønn omstilling vil UiS legge til rette for en mer bærekraftig og rettferdig samfunnsutvikling, nye måter å
forvalte naturressurser på, og bedre byer og lokalsamfunn.
•

UiS skal tilby forskning, innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig sektor for omstilling
av eksisterende næringer og utvikling av nye næringer, og legge grunnlag for et mer bærekraftig og
mangfoldig næringsliv.

•

UiS skal prioritere forskning som er direkte knyttet til bærekraftmålene og satsing på
forskningssamarbeid som bidrar til grønn omstilling i samfunnet.

•

UiS skal integrere bærekraftmålene i eksisterende utdanninger, og utvikle flere og bedre
studietilbud som kan støtte opp om omstilling. Utdanning for bærekraftig utvikling skal bygge på
tverrfaglig samhandling og problemorientert læring, med mål om å utdanne omstillingsdyktige
kandidater for fremtidens arbeidsliv.

•

UiS skal være en uavhengig brobygger mellom ulike aktører i samfunnet, og fremme
kunnskapsdeling og konstruktiv debatt for å bidra til en raskere, bedre og mer rettferdig omstilling.

Energi

UiS skal ha en ledende posisjon innen forskning, utdanning og innovasjon på energifeltet. Vår
kompetanse innen teknologi, økonomi og samfunnsforståelse skal møte omstillingsbehov i
energiforsyningen.
En grunnleggende forutsetning for en bærekraftig fremtid er at verdens økende energibehov blir møtt med
bærekraftige løsninger. UiS skal, sammen med våre samarbeidspartnere, bidra til denne omstillingen ved å
videreutvikle vår unike kompetanse og skape en helhetlig og tverrfaglig profil innen energiforskning og utdanning.
•

UiS skal gjennom sin utdannings- og forskningsaktivitet bidra til kunnskap og kompetanse for å
akselerere omstillingen av energiforsyningen globalt og legge til rette for mer bærekraftige
energiløsninger.

•

UiS skal videreutvikle en bred energiprofil som inkluderer teknologiske, økonomiske,
samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver, ettersom tverrfaglige tilnærminger er
avgjørende for å identifisere og løse de sammensatte energiutfordringene verden står ovenfor.

•

UiS skal være en pådriver for innovasjon, verdiskaping og omstilling på energiområdet og være en
attraktiv samarbeidspartner for næringsliv og samfunn, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
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Helse

UiS skal bruke kunnskap, kompetanse, innovasjon og nye samarbeidsformer til å utvikle en
unik posisjon i grensesnittet mellom akademia, næringsliv, helsevesen og velferdssystem.
Endringer i befolkningen, høyere kvalitetskrav og stadig knappere ressurser reiser store og sammensatte
utfordringer for helsesektor og velferdssamfunn i årene som kommer, både i Norge og internasjonalt. Bedre
behandlinger, organisering og forvaltning og forvaltning av helse- og velferdstjenester må bygge på kunnskap
innen medisin, helsevitenskap, teknologi, økonomi, samfunnsvitenskap og velferdsforskning. UiS skal
forbindes med fremragende studietilbud, forskning og samarbeid som fremmer helse og velferd fra vugge til
grav.
•

UiS skal være et ledende universitet for fremtidens norske helsevesen, og tilby et unikt
medisinstudium i Norge. Samhandling, sikkerhet og simulering i undervisning og predikering skal
være viktige elementer i helsesatsingen ved UiS.

•

UiS skal bygge kunnskap som kan støtte opp om fremtidens velferdssystem, og bidra til god
folkehelse gjennom bred satsing på velferdsforskning.

•

UiS skal bidra til utvikling av tverrfaglig kompetanse som kan møte utfordringene knyttet til
ressursknapphet og økte behov for helse- og velferdstjenester.

•

UiS skal gjennom forskning og innovasjon utvikle og bidra til å ta i bruk ny teknologi og nye
metoder og løsninger for et fremtidsrettet og bærekraftig helsevesen.

Læring for livet

UiS skal bli kjent gjennom utdanningstilbud av ypperste kvalitet, for fremragende tverrfaglig
forsking på læring og kunnskapsutvikling i hele utdanningssystemet og i alle deler av
samfunnet. Vi skal forberede mennesker til et arbeidsliv i stadig endring, men også stimulere
til kritisk refleksjon og utviklingen av fremtidens medborgere.
UiS skal bidra til at mennesker i alle faser av livet har tilgang til relevant utdanning av høy kvalitet. Vi skal
utvikle ny kunnskap om barn og unges læring og læringsmiljø og bidra til bedre utdanninger fra barnehage til
universitet gjennom våre kandidater og vårt samarbeid med praksisfeltet. Vi skal tilby relevant utdanning for
ulike faser av arbeidslivet, som omfatter allmenngyldig kunnskap om dannelse, demokrati, bærekraftig
utvikling og livsmestring for å bidra til læring for livet i vid forstand.
•

UiS skal tilby relevante grunnutdanninger av høy kvalitet som et fundament for videre læring i
arbeidsliv og utdanning.

•

UiS skal gjøre det norske utdanningssystemet fra barnehage til universitetsnivå bedre gjennom
forskning, utdanning og samarbeid med praksisfeltet.

•

UiS skal bli kjent for fleksible og ettertraktede etter- og videreutdanninger og inngå i nasjonale og
internasjonale partnerskap med fokus på problembasert læring og arbeidsintegrering.

•

UiS skal videreføre satsingen på utdanningsforskning og styrke sin posisjon som et ledende
universitet innen kunnskapsforskning og i utdanningsfronten.
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Et åpent universitet

UiS skal være samarbeidsorientert, raus og inkluderende, og legge til rette for levende
møteplasser for kritisk refleksjon, kunnskapsdeling og kulturutveksling.
Universitetet i Stavanger skal bli et treffpunkt for tankekraft, der barrierene er brutt ned, mellom ulike
fagmiljøer og mot verden rundt oss. Der mennesker av ulikt opphav, disiplin og tradisjon kan møtes, til
samtale og kritisk refleksjon, med et tilbud av utdanning og forskning av ypperste kvalitet, godt tilpasset de
store utfordringene i vår tid. Der ideer strømmer fritt, for videreutvikling av ny kunnskap og innsikt, til beste
for samfunnet rundt oss.
•

UiS skal være ledende på utfordringsbasert utdanning og forskning hvor studenter, forskere og
eksterne samhandler om å løse reelle samfunnsutfordringer.

•

UiS skal gjøre forskning av høy kvalitet allment tilgjengelig. Vår utdanning og forskning skal
utvikles i tett samarbeid med andre akademiske institusjoner, med arbeids- og næringsliv, med
offentlig sektor, frivillige organisasjoner og sivilsamfunnet for øvrig.

•

UiS skal samarbeide tett med samfunnet rundt oss, dele raust av vår egen kunnskap, søke
inspirasjon til videreutvikling av utdanning og forskning, stimulere til kulturformidling og bidra til
kritisk refleksjon og konstruktiv debatt.

•

UiS skal styrke internt samarbeid og tverrfaglighet i utdanning, forskning og formidling.
Universitetsområdet skal være åpent og innbydende, med tilrettelagt infrastruktur og digitale
løsninger som sikrer kontinuerlig tilgjengelighet.

Et godt studie- og arbeidsmiljø

UiS skal være et sted der fremragende prestasjoner blant studenter, forskere, undervisere og
andre ansatte understøttes av et godt studie- og arbeidsmiljø. Slik vil vi tiltrekke oss gode
studenter og gode arbeidstakere.
UiS skal være et av de mest attraktive universitetene å studere og arbeide ved. Vi drives av en overbevisning
om at attraktivitet står i nær sammenheng med kvaliteten i våre kjerneoppgaver. Gjennom kvalitetsarbeidet
skal vi bli et enda bedre universitet og styrke vår evne til å konkurrere om gode studenter og gode
arbeidstakere.
•

UiS skal dyrke et helsefremmende lærings- og arbeidsmiljø gjennom en bærekraftig utvikling av
våre campuser, deltakerstyrte prosesser og faglig og personlig utvikling.

•

UiS skal utvikle arenaer og fysiske møteplasser for studenter og ansatte, som legger til
rette for kulturformidling og samfunnskontakt.

•

UiS skal sikre studentvelferd for alle og stimulere studentene til aktivt engasjement for
hverandre og i utvikling og styring av virksomheten.

•

UiS skal kontinuerlig arbeide for å sikre høyest mulig utdanningskvalitet.
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Samfunnsoppdrag, visjon, profil og verdier
Samfunnsoppdrag: Utfordre det velkjente og utforske det ukjente

Vårt samfunnsoppdrag er høyere utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og
innovasjon. Dette oppdraget har vi konkretisert og gjort til vårt motto:
Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Visjon: Drivkraft i kunnskapsutvikling og endring

Universitetet i Stavanger skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i
kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Profil: Et innovativt universitet

Vi er relevante og synlige gjennom å utfordre, utforske og utvikle samfunnet. Ansatte og studenter skal
samhandle tett med omgivelsene i en internasjonalt rettet og innovativ region. Vi har både et regionalt,
nasjonalt og globalt blikk i de faglige aktivitetene og har internasjonalt orienterte medarbeidere og studenter.
UiS vil prioritere studentaktiv og innovativ læring, undervisningskvalitet og innovasjons- og
entreprenørskapsaktiviteter. Vi skal ha framtidsrettede utdanninger og kritisk og uavhengig forskning av høy
internasjonal kvalitet hvor ideer omsettes til verdiskaping for individ og samfunn.

Verdier: Uavhengig, involverende og skapende

Verdigrunnlaget er styrende for vår atferd i møte med studenter, ansatte og samfunnet. Det gir oss retning for
hvordan vi skal nå vår visjon og våre mål som universitet. Universitetet i Stavanger er:

Uavhengig
Studenter og ansatte skal være i kontinuerlig samspill med samfunnet, samtidig som vi driver uavhengig
kritisk søken etter ny kunnskap. Som institusjon bygd på demokratiske og humanistiske verdier verner vi om
akademisk frihet og forskningens uavhengighet, og fremmer idealer som ytringsfrihet, integritet og likeverd.
Gjennom kritisk refleksjon og tydelig kommunikasjon skal ansatte og studenter sette dagsorden for viktige
saker og være aktive deltakere i fag- og samfunnsdebatten.

Involverende
Vi verdsetter åpenhet og skal involvere studenter og samfunnet i det akademiske fellesskapet. Vi deler vår
kunnskap og kompetanse. Ved involvering får beslutningene et videre kunnskapsgrunnlag. Respekt for
hverandres forskjellighet og bakgrunn gir betingelser for sosial og faglig deltakelse. Universell utforming skal
prege våre studier og fysiske og digitale læringsmiljø. I vårt læringsmiljø ses mangfold på som ressurs.

Skapende
Vi vil flytte grenser for kunnskap og ferdigheter. Kreativitet og skapende aktivitet skal kjennetegne vår
vitenskapelige, kunstneriske og administrative virksomhet. Vi skal fremme anvendelse av ny kunnskap og kloke
beslutninger i samfunns- og arbeidsliv. Vi skal gi grobunn for livskvalitet, gode levevilkår og bærekraftig
utvikling. Studiene skal være dannelsesreiser som dyrker fram kritisk tenkning og reflekterte livsvalg for den
enkelte.
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