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CAMPUS HELGELAND

”Motor for kompetanse, utvikling og 
nyskaping på Helgeland, og nasjonalt 
forbilde på samarbeid mellom utdanning 
og arbeidsliv”

VISJON:



Mål 2017 

FORSKNING

UNDERVISNING

BIBLIOTEK

UTVIKLING

1000 studenter 
Styrket FoU-miljø, inkl. 8-10 PhD-stip.
Attraktivt utviklingsmiljø

Samarbeidsprosjekt – Utvikling av Campus Helgeland:



Campus Helgeland – en suksess!

Åpnet 2013 950 studenter
Tett samarbeid 
med næringslivet



 Flere studieplasser 
 Oppbygging av ingeniørutdanning på Helgeland 

inkl. finansiering av forkurs ingeniørutdanning
 Master of Science i «Teknologiledelse og bærekraft»

 Flere stipendiatstillinger
 Studentboliger 
 Næringsrettet FoU-miljø
 Byggetrinn 2 på Campus Helgeland

Behov for teknisk utdanning og forskning



KOMPETANSE FOR ET GRØNT SKIFTE 
I INDUSTRIEN PÅ HELGELAND

• Samarbeid MIP, OGH, UiN, HiN og KPH

• 2,9 mill fra Innovasjon Norge 2016-2017 
• Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 

• Styrke nærings- og samfunnsutviklingen i 
regionen ved å etablere kompetansetilbud 
som bidrar til bærekraftig industrivekst – et 
grønt skifte







FoU-LØFT HELGELAND

Finansiører:

Prosjektpartnere: Mål: Etablere et robust og næringsrelevant 
forskningsmiljø på Helgeland

FoU-aktiviteten skal styrke eksisterende næringsliv 
samt stimulere til nyetableringer ved å bidra med 
kunnskap som er relevant for regionen.   



Økonomi og ledelse Helse og sosial Ingeniør og teknologi

Doktorgradsstipendiater ForskningAndre studietilbud

Doktorgradsstipendiater

innenfor økonomi (Senter for

industriell forretningsutvikling),

ingeniør, informasjonsteknologi

og sykepleie

Forskningsaktivitet

rettet mot næringslivet

i et samarbeid mellom

SINTEF, UiN, HiN og

Kunnskapsparken Helgeland

Bachelor økonomi og ledelse

Årsstudium økonomi

Årsstudium personalledelse

MBA i Teknologiledelse

MBA i administrasjon og ledelse 

MPA Master public administration

Bachelor sykepleie

Master sykepleie

Bachelor sosialt arbeid

Master sosialt arbeid

Bachelor vernepleie

Delstudium palliativ behandling

Delstudium psykiatri

Forkurs ingeniør

Bachelor ingeniør maskin/bygg

Bachelor informasjonssystem

Årsstudium informasjonssystem

Delstudium IKT og læring

Fireårig grunnskolelærer

Årsstudium offentlig rett

Delstudium forvaltningsrett

Delstudium prosjektledelse

Delstudium bibliotek/arkiv

Delstudium forretningsengelsk

Delstudium rådgivning

Kurs for næringslivet

UTDANNING OG FORSKNING – 2015/2016



Campus-effekten

Flere studenter

Flere studietilbud

Høyere gjennomføringsgrad

Bedre kontakt mellom næringsliv og studiemiljø

Bedre markedsføring

Merkevarebygging

Økt stolthet

Lavere terskel for samarbeid mellom institusjoner og næringsliv

Bedre studentmiljø



Gode innovasjons- og utviklingsprosjekter krever klare mål, oppgaver og sterke pådrivere. 
I lag har vi alle muligheter – samspill skaper vekst! 


