Høgskolen i Buskerud

Profil Drammen: Helseutdanning -og samf.vitenskap

Profil Ringerike:
Handelshøyskolen
•

Økonomi og ledelsesutdanninger

•
•
•

IT-utdanninger
Reiselivssenter
Juridiske fag

•
•

Pedagogisk utdanning
Lektorutdanninger

•

•

Profil Kongsberg:
Teknologi Synsvitenskap

•

Helsefagutdanninger

•

Teknologi utdanninger

•

Lærerutdanninger- flerkultur

•

Optometri og synsvitenskap

•
•

Samfunnsvitenskap
Menneskerettigheter

•

Økonomi og administrasjon.
Industriell økonomi

•

Designfag

•

Vitensenter i helse og
teknologi i samarbeid med
næringsliv, helseforetak og
kommune

Videreutdanningssenter

Utvikling av kunnskapspark
på campus i samarbeid
med kommune og
•
næringslivet.

Papirbredden byggetrinn
trinn 2 ferdig sept 2012

•
•

NCE i Systems Engineering
i samarbeid med
Kongsbergindustrien

•

NISE - bindeledd mellom
akademia og industri

•

Lokalisering av campus med
andre aktører i sentrum utredes

Fusjon – regional forankret
internasjonalt anerkjent
• http://hibuhive.no/

Kursvirksomhet fra
høgskolen i regionen
• 2004: 7,5 stp Forretningsjus – 7 deltakere – i
samarbeid med Hallingdal næringshage. Lokal
foreleser.
• 2006-08: samarbeid med NTG og tilskudd fra
regionrådet – øk.ad-studier. Mange utgifter til
annonser/markedsføring – få påmeldte. Lite
oppfølging og tilrettelegging av NTG lokalt. Våren
2008 – kun 1 eksamenskandidat.
• 2010: samarbeidsavtale mellom Gol næringshage og
HiBu/BI om økad-studier. 4 emner lyst ut – nesten
ingen påmeldinger. Mange møter og god
markedsføring både ved avisomtale og lokalradio.

Forskning og utvikling
• VRI Hemsedalsløftet - er et prosjekt
som skal styrke Hemsedals
konkurranseposisjon som destinasjon.
Hemsedal Turisttrafikklag og Skistar
Norge AS, avdeling Hemsedal og 7
andre bedrifter er partnere i prosjektet.

http://www.hibu.no/senter/reiseliv/forbedri
ngstiltak/

Forskning og utvikling
• Den enkelte bedrift som inngår i
undersøkelsen skal bl a få informasjon om
hva som kan forbedres og hvor de kan søke
midler og støtte til forbedringstiltak,
eksempelvis hos Innovasjon Norge.
• En stor spørreundersøkelse gjennomført av
Senter for Reiseliv har kartlagt tilfredsheten til
gjester og medarbeidere i Hemsedal
• Over 3000 gjester som har besøkt Hemsedal
har fått invitasjon til å gi tilbakemeldinger om
hvordan de opplever destinasjonen.

Forskning og utvikling
• Gjesteundersøkelser for reislivsdestinasjoner i
Buskerud. Disse skal delvis bygge på det som er
gjort i Hemsedal og som også er en del av
Monitorprosjektet (finansiert av Oslofjordfondet).
Gjesteundersøkelsene gjøres for Gol og Hol
•

Hensikten er å bruke gjesteundersøkelsene for å
forbedre destinasjonenes konkurranse kraft.

• Bruker kompetanse fra høgskolen inn i Gol
næringshage

Forskning og utvikling
• I Buskerud er Ål vertskommune for
Utviklingssenter for sykehjem. Slike
utviklingssentra fungerer som pådrivere for
fag- og tjenesteutvikling, og tilrettelegger for
forskning og innovasjon i samarbeid med
ulike aktører.
• Høgskolen er en aktiv partner i
utviklingssentret.
• Ål kommune er partner i høgskolens
Vitensenter i helse og teknologi på
Papirbredden

Forskning og utvikling
• Prosjektet «Tettere på» i Ål kommune i Buskerud ble
startet for et par år siden i samarbeid med
førsteamanuensis Liv Helene Jensen og
høgskolelektor Marthe Lyngås Eklund

•

En viktig målsetting er å styrke kompetansen i pleieog omsorgstjenestene ved å samarbeide «tettere på»
med den enkelte pasient og de pårørende, enten
pasienten befinner seg hjemme og får
hjemmesykepleie eller er i sykehjemmet.

• En del av prosjektet har vært systematisk bruk av
ressursgrupper og tverrfaglige samtaler med de
ansatte i hjemmetjenesten og i sykehjemmet.

Ny aktivitet
• Desentralisert deltidsutdanning i
sykepleie i Ål og Hønefoss . Oppstart
fra 2014
• Utvikling av nettbaserte studiepoengsgivende kurs / etter og
videreutdanninger i den nye Høgskolen
i Buskerud og Vestfold
• Pedagogiske og økonomiske fag er
aktuelle for slike studier

