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Regionalt forankret og

internasjonalt konkurransedyktig

Vår visjon:



Tett på 700 000 

innbyggere



18.000

1.500

65

36

8

8



Fagområder

• Folkemusikk og tradisjonskunst
• Helse og sosialfag
• Ingeniør, sivilingeniør, teknologi og IT
• Idrett, kroppsøving og friluftsliv
• Jus og samfunnsfag
• Kunst, design og musikk
• Lærer, lektor og pedagogikk
• Maritime studier
• Optometri
• Realfag, natur og miljø
• Språk, kultur og historie
• Økonomi, ledelse og innovasjon



Litt historikk/profil for USN

• I realiteten en fusjon mellom tre middelsstore høgskoler – HiBu, HiT og HiVe

• Faglig tyngdepunkt innenfor de store områdene lærerutdanninger, helse- og 
sosialfagutdanninger, teknologiske utdanninger og økonomisk-administrative utdanninger

• Tyngre på utdanning enn forskning

• Tyngre på bachelornivå enn på masternivå
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Faglig organisering

Fakultet for Humaniora, idretts- og 
utdanningsvitenskap

Bø, Drammen, Notodden, Porsgrunn, 
Rauland, Ringerike, Vestfold

Fakultet for Helse- og sosialvitenskap Drammen, Kongsberg, Porsgrunn, 
Vestfold

Fakultet for Teknologi, maritime fag og 
naturvitenskap

Bø, Kongsberg, Porsgrunn, Vestfold

Handelshøyskolen Bø, Drammen, Kongsberg, Ringerike, 
Vestfold
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USN har fire fakulteter med følgende studiesteder:

USN er landets eneste høyere utdanningsinstitusjon som har en genuin
flercampusorganisering, slik begrepet ofte defineres i faglitteraturen



Fra Meld. St. 18 (2014-15): Strukturmeldingen

• Hovedutfordringer

– Mange små fagmiljø tilbød de samme utdanningene

– Mange små og sårbare forskningsmiljø

– Svak internasjonal deltagelse

– Utfordringer for profesjonsfagene
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USN strategiske grep

• Studieprogram lokalisert på et studiested skal i prinsippet kunne dra veksler på universitetets 
samlede faglige og administrative kompetanse og kapasitet

• Kvalitetskrav møtes gjennom å organiserer tidligere parallelle fagmiljø  i campusovergripende 
enheter

• Fysisk mobilitet av faglærere og digitaliserte læringsprosesser

• Samordning av studieprogram slik at USN til byr et felles studieprogram og ikke flere parallelle 
studieprogram innen sentrale områder

– GLU, økonomi og ledelse, Informasjonsteknologi og historie er samordnet

– BLU, sykepleier, ingeniør og noe masterprogram er underveis

• Student og læringsmiljø skal sikres ved at programmene har en kritisk masse (USN har valgt 20 
studenter per kull)
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«Residensplikt»

• Tar utgangspunkt i krav for fellesgrader – 50% i hovedstilling hos partene i fellesgrad

• USN

– Minst 50% av fagmiljøet knyttet til et studieprogram har hovedarbeidssted på campus der 
programmet tilbys

– Krav til fagmiljø gjelder også nett og samlingsbaserte studieprogram. Studentene skal ha 
tilgang på tilfredsstillende fagmiljø og helst studentmiljø under samlingene

• Nett- og samlingsbaserte studier kan alene ikke legitimere opprettholdelsen av et 
studietilbud på et studiested

• Rekruttering av ansatte og studenter samt kobling til arbeids- og samfunnsliv vil føre til en 
ønsket profilering av det enkelte campus

• Utsjekk av forskriftskrav og «residens»-plikt gjennom årlig studieportefølje prosess
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www.usn.no


