Styrke og befeste
IT-utdanningen i Halden
som en av de mest
attraktive i landet.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD
FAKTA OM HØGSKOLEN
•
•

•
•
•
•

Høgskolen i Østfold har over 110 studier,
lokalisert i nye tidsriktige lokaler
Totalt ca. 7.000 studenter. Hvorav ca.
3.600 ordinære studenter ved studiested
Halden, ca. 2.400 ordinære studenter
ved studiested Fredrikstad og ca. 1.000
studenter i etter- og videreutdanninger
i regi av HiØ VIDERE ved begge
studiesteder
Over 550 ansatte
Gode muligheter til å ta deler av studiet i
utlandet
Høgskolen i Østfold legger til rette for
fleksible utdanningsløsninger
Høgskolen i Østfold er en del av
Oslofjordalliansen

Høgskolen i Østfold skal være en
nasjonalt attraktiv høyskole med regional
forankring. Vi fyller vår rolle som
fremtidsrettet kunnskapsaktør gjennom en
arbeidslivsorientert studie- og fagportefølje
med fokus på kvalitet, tverrfaglighet og
fleksibilitet. Kjernen skal være anerkjente

bachelor- og masterstudier primært utledet av
regionens behov for kompetanse. Høgskolen
skal stimulere til og utvikle seg gjennom dialog
og samarbeid på tvers av grenser; geografisk,
faglig, kulturelt og organisatorisk. Vi skal
være en drivkraft i den regionale utviklingen
og en attraktiv samarbeidspartner for arbeidsog samfunnsliv både regionalt, nasjonalt og
internasjonalt.

HiØ skal være:
•
•
•

•

Drivhuset Østfold
Høgskolen i Østfold har sammen med
Halden- og Fredrikstad kommune startet
Drivhuset Østfold, som arbeider aktivt
mot høgskolens studenter og ansatte for å
stimulere til økt innovasjon og større fokus på
kommersialisering av idéer studenter har drevet
frem via bacheloroppgaver, masteroppgaver
eller som er kommet frem i ansattes egen
forskning. Drivhuset har etablert et gründerfelleskap som blir markedsført mot studenter
og ansatte for å stimulere til læring og fremme
entreprenørskap.

den foretrukne kunnskapsleverandøren for
hele Østfold
en åpen, modig, samarbeidsvillig og
innovativ virksomhet
synlig gjennom å formidle vår forskning,
utviklingsarbeider og kunstneriske aktivitet
og bidra med kompetanse i den offentlige
debatten
aktive i nettverksbygging på relevante
arenaer og spille en aktiv og tydelig rolle i
den regionale utviklingen
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