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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS)

2 100 studentar og 120 tilsette fordelt på campus 
Sogndal, Bergen og Haugesund

Fakultetet har tre institutt og eitt kompetansesenter:
› Institutt for økonomi og administrasjon (IØA)
› Institutt for maritime studium (IMS)
› Institutt for samfunnsvitskap (ISV)
› Maritimt kompetansesenter MarCATCH
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Ph.d.-utdanning i ansvarlig innovasjon og regional utvikling fekk tilsegn om akkreditering frå NOKUT i feb. 2019. 3

Studieportefølje ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Institutt for maritime studiumInstitutt for 
økonomi og administrasjon

Institutt for samfunnsvitskap

Master i innovasjon og leiing

Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i eigedomsmekling

Bachelor i reiselivsleiing

Bachelor i natur- og opplevingsbasert reiseliv

Bachelor i økonomi og jus

Bachelor i nautikk

Bachelor i nautikk Y-veg

Master i maritime operasjonar

Ph.d.-program i nautiske operasjonar

Bachelor i historie

Bachelor i sosiologi / ungdomssosiologi

Master i organisasjon og leiing
(utdanningsleiing & helse- og velferdsleiing)

Bachelor i maritime management

Ph.d. i ansvarleg innovasjon og regional utvikling *

Årsstudium i samfunnsfag

Årsstudium i historie

Årsstudium i ungdomssosiologi

Årsstudium i jus

Årsstudium i logistikk

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2019h/mil-ma/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/okonomi-og-administrasjon/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2019h/eimb/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2019h/rlil/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2019h/brl/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2019h/okoj/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2018h/nab/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2018h/naby/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2019h/mmo/
https://www.hvl.no/en/studies-at-hvl/study-programmes/2019h/phdnaut/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2018h/hisb/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2018h/ungb/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2018h/madl/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2019h/bamm/
https://www.hvl.no/om/organisering/fos/ansvarleg-innovasjon-og-regional-utvikling/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2018h/sam/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2018h/his/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2018h/ung/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2019h/jus/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2019h/log/


Vidareutvikling av studieporteføljen

4

Vidareutvikling av eksisterande studietilbod
› Samordning av bachelor i økonomi og 

administrasjon 
› Revidering av bachelor i historie
› Oppstart av ny pilot for bachelor i maritime 

management (overgangsordning frå fagskule)

Nye planlagde studietilbod
› Master of Sciences in Business

› Profil 1: Marketing and Innovation
› Profil 2: Urban and Regional Development
› Siviløkonomtittel og opptak til ph.d.-program 

RESINNREG 



Praksis i utdanninga
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Praksis i samarbeid med regionen
› Obligatorisk praksis i bachelorutdanninga

f.eks. bachelor i historie, bachelor i ungdomssosiologi
› Praksis som valemne

f.eks. bachelor i nautikk, bachelor i økonomi og 
administrasjon

Praksissamarbeid internasjonalt
› Internship-samarbeid

› f.eks. University of Cape Town, Sør-Afrika,
Kansai University, Japan



Nøkkeltal for etter- og vidareutdanning
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› 20 etter- og vidareutdanningar som er 
samlingsbaserte og på deltid

› 330 studentar, derav 190 studentar tatt 
opp på eksternfinansierte tilbod våren 
2019

› 6,5 mill. kr omsetninga frå eksternt 
finansierte studiar i 2018



Etter- og vidareutdanning i samarbeid med oss
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Offentlig sektor
› f.eks. Vanylven kommune, Kystverket

Næringsliv
› f.eks. Framo AS

Nærings- og fagorganisasjonar
› f.eks. Forbundet for ledelse og teknikk (Addisco)



Forsking og utvikling

Forsking og utvikling i tett samarbeid med samfunns-
og næringsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Strategiske forskarprogram ved FØS
› Organisasjon, leiing, bærekraft, innovasjon, 

entreprenørskap og digitalisering
› Bedriftsøkonomi, finans, regnskap og 

samfunnsøkonomi
› Samfunnsendring, mobilitet, ungdom, kultur og 

kunnskap (SMUKK)
› Maritim sikkerheit (Marsafe)
› Marknadsføring og reiseliv
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Ph.d.-utdanningar

Ph.d.-utdanningar på FØS 
› Nautiske operasjonar

› fellesgrad mellom HVL, UiT, USN og NTNU
› 17 ph.d.-studentar, 5 i stilling ved HVL

› Ansvarleg innovasjon og regional utvikling *
› framtidsretta forskarutdanning med innhald

knytt til regionale utfordringar

Ph.d.-utdanningar i samarbeid med oss 
› Offentlig sektor-ph.d.
› Nærings-ph.d.
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https://www.hvl.no/om/organisering/fos/ansvarleg-innovasjon-og-regional-utvikling/
https://www.hvl.no/en/studies-at-hvl/study-programmes/2019h/phdnaut/


Maritime Competence and Test Cluster Haugesund (MarCATCH)

Maritimt kompetansesenter MarCATCH
› Kompetansemekling
› Fagleg fokus på sjøsikkerheit
› Topp moderne forskingsinfrastruktur
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Eksternfinansierte prosjekt - eksemplar

› Responsible research and innovation ecosystems at
regional scale for intelligent cities, transport and
energy, H2020

› Human maritime autonomy enable (HUMANE), NFR
› Transforming author museums (TRAUM), NFR
› Vidareutdanningstilbod i digital kompetanse for

smart city, DIKU
› Maritime and offshore ICT safety and security

training, DIKU 
› Den moderne fysiologiens historie i Skandinavia,

Scandinavian Physiological Society (SPS)
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Takk for merksemda!
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