Strategisk plan for Høyskolen for ledelse og teologi 2021-25
FORMÅL

Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) har som formål å:
•
•
•
•
•

Gi høyere utdanning innenfor teologi, ledelse og andre relevante fag for pastortjeneste og
annen tjeneste innenfor kirke, skole og samfunn.
Utføre forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt nivå.
Stimulere menigheter og menighetsliv gjennom kunnskapsformidling og veiledning.
Stimulere til verdibasert innovasjons- og transformasjonsledelse innenfor kirke, skole og
samfunn.
Sørge for nær og personlig oppfølging av den enkelte student med sikte på å vekke, bevare
og utdype sant kristelig liv hos studenten.

VISJON

Vår grunnleggende visjon er:
Vi ser et innovativt læringssenter som kombinerer akademisk kunnskap med erfart åndskraft
og kreativ praksis – og som former ledere og teologer som bidrar til å skape en ny og bedre
verden.

VERDIER

Høyskolens verdier fungerer som konkretisering og forklaring til formål og visjon. De er formulert ved
hjelp av ”vi ser”-setninger for å understreke det visjonære aspektet. Verdiene skal strekke
organisasjonen videre i den kontinuerlige læringsprosessen:

1. Vi ser en høyskole som er grensesprengende i sitt bidrag med å fullføre det kristne
misjonsoppdraget.
2. Vi ser en høyskole preget av baptistisk, karismatisk og pentekostal spiritualitet.
3. Vi ser en høyskole med akademisk integritet og praktisk relevans.
4. Vi ser en høyskole som framholder bibelen som øverste autoritet for liv og lære.
5. Vi ser en høyskole som utdanner ledere som utøver tjenende lederskap i samfunns- og
menighetsliv.
6. Vi ser en transformerende høyskole som gir studenten et helhetlig forhold til Gud, seg
selv og andre.
7. Vi ser en samfunnsrelevant høyskole som både er virkelighetsnær og nyskapende.
8. Vi ser en høyskole preget av Kristi kjærlighet og målet om enhet mellom kristne.
HOVEDMÅL
UTDANNING
Studietilbudene ved HLT skal ha høy faglig og pedagogisk kvalitet, være praksisnære og forberede
studenter for arbeid og tjeneste innen menighet og misjon, skole og samfunn i inn- og utland.
1. Videreutvikle studietilbudet med engelsk masterprogram i verdibevisst ledelse, nettbaserte
studier, bachelorgrad i global studies og praktisk-pedagogisk utdanning.
2. Studentene skal oppleve inspirerende og utviklende undervisning som gjør det mulig for dem
å integrere kunnskap, praksis og erfaring. Læringsprosessen skal oppleves god og resultere i
det intenderte læringsutbyttet.
3. HLT skal til enhver tid ha relevante samarbeidsavtaler med flere utenlandske institusjoner
slik at det legges til rette for utvekslingsopphold og internasjonalt samarbeid. HLT skal også
ha studietilbud på engelsk.
1

FORSKNING OG UTVIKLING
Undervisningen ved HLT skal være forskningsbasert, og faglig ansatte skal ha gode muligheter for
forskning og kompetanseutvikling gjennom aktiv deltakelse i faggrupper og nettverk, nasjonalt
og internasjonalt.
1. HLT vil legge til rette for godt faglig samarbeid og utvikling gjennom fagdager, faggrupper og
deltakelse i nasjonale og internasjonale faglige nettverk.
2. HLT skal legge til rette for forskning og faglig utvikling for de ansatte, og sikre at institusjonen
har relevant og høy kompetanse innenfor sine fagområder.
3. HLT skal ha et faglig, godt bibliotek og læringssenter med høy tilgjengelighet som brukes
aktivt i opplæring og forskning.

STUDIE- OG ARBEIDSMILJØ
HLT skal legge til rette for et stimulerende og trygt studie- og arbeidsmiljø preget av internasjonal
åpenhet, gode relasjoner og kristen spiritualitet.
1. HLT skal i samarbeid med studentrådet arbeide for et godt studiemiljø.
2. HLT skal sørge for nær og personlig oppfølging av den enkelte med sikte på å vekke, bevare
og utdype sant kristelig liv hos studentene.
3. Informasjons- og markedsføringsarbeidet ved HLT skal være innovativt og dynamisk og
presentere høyskolens studietilbud på en tillitsvekkende måte.
4. HLT skal ha en dyktig stab og en bærekraftig økonomi som sikrer langsiktig drift og
gjennomføring av høyskolens visjon og målsettinger.
5. HLT skal ha et trygt arbeids- og studiemiljø med et velfungerende internkontroll-system.

STUDIEADMINISTRASJON
Studieadministrasjonen skal være profesjonell og brukerorientert slik at høyskolen når sine mål
og ivaretar et godt læringsmiljø.
1. HLT skal tilby fleksible utdanningsløp som gjør det mulig å studere på heltid og deltid i
kombinasjon med jobb eller lang reisevei.
2. Studentene skal få god informasjon og veiledning ved opptak, studiestart og i studieløpet slik
at utdanningsplaner oppdateres og god gjennomføring sikres.
3. Eksamen og sensur skal gjennomføres i samsvar med lokal forskrift, gi studentene riktig
tilbakemelding om oppnådd faglig nivå og bidra til å kvalitetssikre opplæringen.
4. HLT skal ha gode rutiner og digitale verktøy som bidrar til effektiv oppgaveløsning av høy
kvalitet og et trygt arbeids- og studiemiljø.

STRATEGISK LEDELSE
HLTs kvalitetssystem skal brukes målrettet for å sikre høy kvalitet i alle deler av virksomheten.
Høyskolens ledelse skal vektlegge integrerende og strategisk lederskap.
1. HLTs kvalitetssystem skal være tilpasset høyskolens egenart, sikre høy kvalitet i utdanningen,
og oppfylle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter.
2. HLTs ledelse skal arbeide målrettet for å videreføre høyskolens formål og identitet med vekt
på kombinasjonen av akademiske studier og baptistisk, karismatisk og pentekostal
spiritualitet.
3. HLT skal oppnå institusjonsakkreditering innen 2025.
4. HLT skal utvide sine lokaler og studietilbud til å omfatte minimum 500 studenter.
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