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Kandidater fra Nord universitet 
skal ha en sterk faglig trygghet, 
være nysgjerrige og innovative og 
evne kritisk tenking. 



«Nærhet og samarbeid mellom 
kunnskapsinstitusjonen Nord 
universitet og samfunns- og 
arbeidslivet skaper vekst» 

• 40 % av Norges kystlinje

• Stor industriregion

• Stor landbruksregion 

• Stor offentlig sektor

• 12 000 studenter
• 125 phd studenter
• 1200 ansatte
• 180 studier
• 4 phd-utdanninger
• Årlig omsetning: 

ca. 1,4 mrd

Nord universitet midt i ressursene
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Nord på Steinkjer
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Søkere og studenter via samordnet opptak
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Søkere på samordnet opptak 2016 og 2017



Studieprogram ved
Fakultet for biovitenskap og akvakultur

1) Bachelorgrader (BS = 3 år) 

• Animal Science

• Biologi

• Havbruksdrift og ledelse

• Internasjonal markedsføring

• Utmarksforvaltning

• Naturforvaltning

• Husdyrfag, velferd og produksjon

• Økonomi og landbruk

2) Mastergrad (MS = 2 år)

• Marine Biology and Aquaculture

3) Doktorgrad (ph.d. =3 år)

• Aquatic Bioscience

Programs taught in English

Program som undervises på Steinkjer



FoUI innen landbruk
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Profil: Anvendt forskning
12 fagansatte, 7 førstekompetanse, 2 u.lektor og 3 stipendiater

Driftsoptimalisering
• Smågrisdødelighet – Redusert smågrisdødelighet (NMBU + Nord +++)
• Optibiff – Økt storfekjøtt fra ammekubesetninger (NMBU + Nord +++)
• Grazeland – Bruk av beite i besetninger med melkerobot (SLU+Nord+ Nibio)
• FôrEff. Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon (NIBIO, Nord, Tine, Nortura +++)

Innovasjonsforskning og utviklingsprosjekt
• Innovasjon i grønne næringer. Nord+ MiUN m fl
• KULAN – digital lærebok for landbruksøkonomi (Nord+ Nibio)

• 10-15 bacheloroppgaver hvert år er innovasjonsprosjekter i 
samarbeid med gårdbrukere eller landbruksorganisasjonene



FoUI utmarksforvaltning
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• Profil: Anvendt forskning
• 13 fagansatte, 1 dosent, 5 førstestilling, 1 stipendiat, 5 u.lektor og 1 teknikker

Økologi og naturmangfold 
• Plant communities – endring i plantesamfunn i alpine miljø (NTNU+ Nord ++)
• Rødrev som predator på hønsefugl  (HiHm + NTNU+ Nord)
• Bestandsutvikling og forvaltning av hønsefugl (Nord + NTNU+NiNA++) 

http://honsefugl.nina.no/Innsyn/Home/OmPortalen
• Kartlegging av utbredelse av hubro, sædgås, fiskeørn, brushane m fl. (FMNT)

Lavforskning
• DNA barcoding of cryptogams, including biosystematic studies of selected

groups» NTNU Vitenskapsmuseet, Nord og Masaryk University, Brno (EU-
finansiert)

• Mapping and DNA barcoding of sterile, crustose, saxicolous lichens in 
Norway» - samarbeid mellom NHM Univ i Oslo, Bergen Museum Univ I 
Bergen og Nord (Artsdatabanken)

• Kartlegging av oresinoberlav og trønderringlav (FMNT)

• 10-12 bacheloroppgaver årlig er utviklingsoppgaver for forvaltningen, fjellstyrer 
og nasjonalparker

http://honsefugl.nina.no/Innsyn/Home/OmPortalen


Hvilken vei styres universitetene?

Utdanning
• Gradsgivende studier, raskere gjennomføring
• Høyere kvalitet, studiedesign, mer studering, relevans 
• Forskningsaktive fagmiljø bak alle studier
• Internasjonalisering en del av læringen

Forskning
• MER FORSKING, mer publisering
• Mer ekstern finansiert forskning – EU midler
• Flere som gjennomfører på phd utdanningene



Viktigste utviklingsoppgaver for Nord  

• Øke formal kompetanse – 65 mill til kompetanseheving i 2017

• Mer forskning innen utdanningsområdene

• Flere phd studenter som disputerer pr år

• Redusere bredden i studieporteføljen

• Nytt kvalitetssystem for utdanning

• Ny kultur - felleskultur

phd

master

bachelor

Forskning



Nord universitet

Innovasjonscampus Steinkjer
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Vi må få til dette til nytte for oss alle

Landbrukets 
innovasjonssenter

Nord universitet
Nibio
TFoU
Norsk Landbruksrådgiving 
Allskog
Kystskogbruket og Skognæringa 
kyst
Innherred landbrukstjenester SA
Steinkjer by- og bygdeservice SA
Jan Rannem
4H



Steinkjer
• Ca 1200 studenter

• Ca 120 ansatte

• Bachelor i økonomi og ledelse

• Bachelor i regnskap

• Master i Business administration

• Bachelor i kommunal økonomi og ledelse

• Bachelor i spill og opplevelsesteknologi

• Bachelor i 3D art, animation and VFX

• Bachelor i TV og filmproduksjon

• Bachelor i husdyr- velferd og produksjon

• Bachelor i økonomi og landbruk

• Bachelor i utmarksforvaltning/naturforvaltning

• Bachelor i geografi

• Master i samfunnsvitenskap (geografi)

• Årsstudie i sosiologi

• Flere årsstudier og halvårsstudier innen samme fagområder

Kreativ klynge

Klynge for 
næringsutvikling

Landbruks klynge

Samfunnsutvikling og 
naturbasert 
næringsutvikling

Mest åpenbare faglige 
samhandlingsaktører



Hva betyr Innovasjonscampus

For Nord 
• Bedre arbeidsforhold for studenter og ansatte –attraktivt studiemiljø
• Mer samhandling og bedre relevans i studiene – studenter som ønsker å bli 

her
• Mer forskning i lag med andre forskningsmiljø og sammen med 

næringslivet

For arbeidslivet
• Lettere tilgang til kunnskap via klyngene
• Flere kandidater som ønsker å jobbe her eller skape sin egen bedrift
• Flere utviklingsoppgaver i samarbeid med studenter
• Mer verdiskaping basert på forskningsaktivitet


