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24.05.2017 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 

“Improving lives through discovery is the 

mission of an institution of higher education 

and research. This is the mission of HiOA!” 
Curt Rice, Rektor HiOA 



Nøkkeltall   

 

– 20 000 studenter  

– 2000 tilsatte 

– 52 bachelorprogrammer 

– 33 masterprogrammer 

– 6 doktorgradsprogrammer 

– 4 forskningssentre 

– 4 fakulteter  

– 3 studiesteder  

– 2 campus  
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Praksisperioder og prosjekter bidrar til at 

studentene får relevant, praktisk erfaring fra 

arbeidslivet og samfunnet rundt oss.   

 

 

 

 



Fakultet for lærerutdanning 

og internasjonale studier  

– Den største institusjonen for pedagogisk utdanning 

i Norge 

– Omfattende tilbud av etter- og videreutdanning for 

lærere 

– Fremmer kunnskapsutvikling om barnehage, skole 

og oppvekst i en region preget av mangfold, 

storbyvekst og migrasjon 

– 5200 studenter og 440 tilsatte 
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Institutter 

• Barnehagelærerutdanning 

• Grunnskole- og faglærerutdanning 

• Internasjonale studier og tolkeutdanning 

• Yrkesfaglærerutdanning 



Fakultet for teknologi, 

kunst og design 
 

– Tilbyr høyere utdanning innenfor tekniske fag, 

kunst- og designfag 

– Utdanner yrkesutøvere som bidrar til å utvikle et 

moderne og internasjonalt konkurransedyktig 

norsk næringsliv 

– 2600 studenter og 230 tilsatte 

 

 

24.05.2017 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 

Institutter 

• Bygg- og energiteknikk 

• Estetiske fag 

• Industriell utvikling 

• Informasjonsteknologi 

• Produktdesign 



Fakultet for samfunnsfag 

– Utdanner fagpersonene som sørger for at 

samfunnets institusjoner kan ledes og 

videreutvikles 

– Samarbeid i Oslo-regionen, nasjonalt og 

internasjonalt, står sentralt i all forsknings- og 

utviklingsvirksomhet 

– 3200 studenter og 240 tilsatte 
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Institutter 

• Arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag 

• Journalistikk og mediefag 

• Offentlig administrasjon og velferdsfag 

• Sosialfag 

• Handelshøyskolen ved HiOA 



Fakultet for helsefag 
– Landets mest omfattende utdanningstilbud innen 

helse- og sosialfag 

– En fagportefølje som dekker de fleste 

helseprofesjoner 

– Et sterkt og kompetent fagmiljø som utvikler 

kunnskap om hva som skal til for å styrke og 

fornye velferdssamfunnet 

– 6000 studenter og 600 ansatte 
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Institutter 

•  Atferdsvitenskap 

•  Ergoterapi og ortopediingeniørfag 

•  Fysioterapi 

•  Sykepleie og helsefremmede arbeid 

•  Naturvitenskapelige helsefag 



Forskning   

– Forsker bredt på en rekke temaer innenfor helse, 

velferd, profesjonsutvikling, samfunn, teknologi, 

kunst og design 

– Har noen av de fremste forskningsmiljøene på 

velferdssamfunnets behov og utfordringer 

– Mye forskningsaktivitet i forskningsgrupper på 

fakultetene. 

– Fire forskningssentre 

– Bredt tilbud innenfor oppdragsforskning 
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Forskningssentre 

• Senter for velferds- og arbeidslivsforskning: 
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)                                           
By- og regionsforskningsinstituttet (NIBR) 
Forskningsinstituttet (SIFO) 
Velferdsforskningsinstituttet (NOVA) 
 

• Senter for profesjonsstudier (SPS) 



Institutt for sykepleie og helsefremmende 

arbeid - SHA: 

Vi er ca. 3000 studenter og 250 tilsatte fordelt på 21 studieprogrammer. 

– 3 BA programmer 

– 9 videreutdanninger 

– 9 masterløp 
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Forskning og utvikling ved instituttet  
Tilsatte ved instituttet deltar i følgende forskningsgrupper ved Fakultet for helsefag: 

 Aldring, helse og velferd 

 Empowerment  

 Livskvalitet og smerteforskning 

 Kvinners og barns helse 

 Samfunnsernæring  

 Verdighet og etikk 

 Læring og samhandling i utdanning og yrke 

Øvrige forskningsområder ved instituttet: 

 Psykisk helsearbeid - psykisk helse 

 

 

http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/Forskning-og-utvikling-ved-Fakultet-for-helsefag/Forskningsgrupper-ved-Fakultet-for-helsefag/Aldring-helse-og-velferd
http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/Forskning-og-utvikling-ved-Fakultet-for-helsefag/Forskningsgrupper-ved-Fakultet-for-helsefag/Empowerment
http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/Forskning-og-utvikling-ved-Fakultet-for-helsefag/Forskningsgrupper-ved-Fakultet-for-helsefag/Livskvalitet-og-smerteforskning
http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/Forskning-og-utvikling-ved-Fakultet-for-helsefag/Forskningsgrupper-ved-Fakultet-for-helsefag/Kvinners-og-barns-helse
http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/Forskning-og-utvikling-ved-Fakultet-for-helsefag/Forskningsgrupper-ved-Fakultet-for-helsefag/Kvinners-og-barns-helse
http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/Forskning-og-utvikling-ved-Fakultet-for-helsefag/Forskningsgrupper-ved-Fakultet-for-helsefag/Samfunnsernaering
http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/Forskning-og-utvikling-ved-Fakultet-for-helsefag/Forskningsgrupper-ved-Fakultet-for-helsefag/Verdighet-og-etikk
http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/Forskning-og-utvikling-ved-Fakultet-for-helsefag/Forskningsgrupper-ved-Fakultet-for-helsefag/Laering-og-samhandling-i-utdanning-og-yrke
http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/Forskning-og-utvikling-ved-Fakultet-for-helsefag/Forskningsgrupper-ved-Fakultet-for-helsefag/Laering-og-samhandling-i-utdanning-og-yrke
http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/Forskning-og-utvikling-ved-Fakultet-for-helsefag/Forskningsgrupper-ved-Fakultet-for-helsefag/Laering-og-samhandling-i-utdanning-og-yrke


Dette gjør vi på instituttet (SHA) 

 

 

 

 

– Utarbeider en 4 årig handlingsplan 

 

– Medvirkning 

 

– Kultur  

 

– Forskning 

 

– Kombinerte stillinger 

 

– Programplan 
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“Still mange spørsmål, bli kjent med folk – 

både lokalt og internasjonalt – benytt deg av 

alle ressursene HiOA tilbyr – slik at 

studietiden blir en stor opplevelse.” 
Curt Rice, rector HiOA 


