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Målsettingen til høyskolen Emden/Leer

Campushøyskole
Høyskolen Emden/Leer utmerker seg med korte av	
stander og en personlig atmosfære. Vi arbeider for
et sterkt felleskap hvor alle kan identifisere seg med
høgskolen. Studentene står i sentrum for arbeidet.
Campusen skal være fylt med liv og gi plass til offentlige diskusjoner og vitenskapelige drøftelser.
	Samfunnsmessig ansvar og bærekraft
	Vi arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling
innen flere områder. Studentene skal være i stand
til å ta samfunnsmessig ansvar, og å kunne handle
i samsvar med reglene for en bærekraftig utvikling.
Vi ønsker, gjennom vår forskning, å gi et bidrag til
løsning av de store utfordringene innen teknikk,
næringsliv og samfunnet i sin helhet. Som institusjon ønsker vi å bidra til at idéen om bærekraft finner sin forankring i nærmiljøet.
	Høyskolen som impulsgiver i regionen
	Vi engasjerer oss i den teknologiske, næringslivsmessige og sosiale utviklingen i det nordvestlige
Tyskland. Vårt arbeide er retningsvisende for utdanningssektoren i Ostfriesland og bygger opp om
vitenskaplige nettverk. Vi representerer samtidig
vår region på utdannelse- og forskningssiden, i
inn- og utland. Samarbeidet mellom høyskolen og
regionen gir synergieffekter.

	Tverrfaglighet og internasjonalisering
	Vi har satt oss som mål å bygge ut tverrfagligheten
og det internasjonale samarbeidet. Dette gjelder
både innen undervisning og forskning. Ved høyskolen skal den internasjonale atmosfæren og kulturen
alltid være tilstede og kunne oppleves.

Studentene
	II undervisningen legger vi spesielt vekt på en intensiv og individuell oppfølging av den enkelte student. Vi ønsker på denne måten å kvalifisere dem til
å kunne gjennomføre studiene, slik at de kan påta
seg ansvarsfulle oppgaver i bedrifter og organisasjoner i framtiden. Samtidig skal utdanningen ved
høyskolen i stor grad bidra til den personlige utviklingen av våre studenter.

Medarbeidere
	Vi mener at det er viktig at medarbeiderne kan
identifisere seg med høyskolen og prioriterer derfor en trygg arbeidsplass. Rammebetingelsene ved
høyskolen skal gjøre det mulig for de ansatte å kunne orientere seg etter målsettingen til høyskolen på
en kvalifisert og motivert måte. Som grunnlag for
arbeidet sitt har de, de nødvendige friheter.

