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Vi tenker å arbeide med strategi etter  

ideen om et Målhierarki 

 

• Vision: programerklæring 

• Mission: oppdrag 

• Strategiske mål 

– hva 

• Operasjonelle mål 

– hvordan 

 

Forutsetninger 

Verdigrunnlag 
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Nye tider…? 

Forskningen er den viktigste enkeltkomponent 

i fakultetets kjernevirksomhet, og legger 

vesentlige føringer for den samlede aktiviteten.  

 

Forskningsstrategiske mål bør dermed være 

førende for det øvrige strategiarbeidet. Det er 

likevel klart at samfunnsoppdraget vårt strekker 

seg ut over forskningsaktiviteten, og inkluderer 

både utdanning av høy kvalitet og formidling 

som helt sentrale elementer.  

 

I løpet av de siste tiårene er det også tydelig fra 

myndighetenes side at universitetene forventes 

å bidra aktivt til innovasjon, samfunns- og 

næringsutvikling 
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• Horizon 2020 

• Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024 

• Ny finansieringsmodell i sektoren 

• Ny struktur i sektoren 

• Nytt utdanningslandskap 

 

 

HORIZON 2020 
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Foto Ingvild Festervoll Melien, På Høyden 

Strategiplan for MN(T)-fakultetet 2016-2022 

• Konsolidere og utvikle strategiske satsingsområder 

• Økt fokus på teknologi og innovasjon 

• Studiekvalitet, rekruttering og nye utdanningsformer 

• Infrastruktur og arealutvikling 

• Strategi for senter, klynger og samhandling med eksterne aktører 

• Grunnleggende forskning i nye tider 

• Kulturbygging 

• Organisasjonsutvikling 

• Skape strategisk handlingsrom 

• MNT-fakultetet 
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Foto Ingvild Festervoll Melien, På Høyden 

Strategiplan for MN(T)-fakultetet 2016-2022 

Strategiplanen må være konkret med  

operasjonelle mål og tiltak  

 

=> tydelige budsjettkonsekvenser 
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Utdanningsstrategi 

• Studiekvalitet  Gjennomføring  Rekruttering 

• DigUiB  

 

• Lektorutdanning/didaktikk 

• Nye fullfinansierte studieplasser 
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Tematiske satsingsområder 

Marin 

  

Energi 

  

Klima 

 

Molekylær livsvitenskap 

 

Nanovitenskap 
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Avdeling / enhet 

Profilområder 
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Ambisjon 

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet 

• Marin forskning vil få økende 

betydning i årene som kommer, 

både når det gjelder det marine 

miljø og marine ressurser.  

 

• Bergen er allerede en av de 

aller viktigste marine 

forskningsbyene i verden.  

 

• MN-fakultetet har som mål å 

bidra til at Bergen blir Europas 

viktigste by for marin forskning 

og utdanning.  
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Nygårdhøyden – Marineholmen - et unikt kompetansenav 

Marinklynge 

Teknologiklynge 

Klimaklynge 
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EnTek-bygget 
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BERGEN, DD.MM.ÅÅÅÅ 

”EnTek-bygget” 

Energi og teknologi for  

UiB, regionen og  verden! 
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”Marineholmen 2020” 
Europas fremste klynge i marin forskning, utdanning og innovasjon 

Institutt for biologi 

Molekylærbiologisk institutt 

Sarssenteret 

Uni miljø 

Industrilaboratoriet 

Vitensenteret 

NIVA Vestlandsavd 

Havforskningsinstituttet 

Nansensenteret 

NIFES? 

Fiskeridirektoratet? 

Veterinærinstituttet? 

Industripartnere 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
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Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet 
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Bygger videre på våre styrker: 

Fra 

survey 

alle adm.: 

Mål: 

 

MN-fakultetet skal ha en robust og dynamisk 

administrativ bemanning og organisering.  

 

Prosjektet skal legge til rette for effektiv 

administrativ ressursutnyttelse og størst mulig grad 

av fullført saksbehandling på ett nivå. 

  

Rett kompetanse og motiverte medarbeidere skal 

ha et særskilt fokus.  
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Ny budsjettmodell 

• Prioriteringer 

 

• Skape handlingsrom 
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Et strategisk fakultet trenger et strategisk styre! 



Er vi på rett vei? 


