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MF ble stiftet i 1907 som en uavhengig teologisk institusjon på universitetsnivå og er Norges største tilbyder av teologisk utdanning og forskning. Fra
1967 har MF tilbudt kristendoms- og religionsfaglig utdanning for skole og
samfunn. I takt med behovene har MF utviklet en bred portefølje av
profesjonsutdanninger til kirke og skole.
Den religiøse og livssynsmessige demografien i Norge har endret seg
betraktelig. Det er økende behov for og etterspørsel etter kunnskap og kvalitet
i forskning, utdanning og formidling om religion og samfunn. MF møter
denne utfordringen gjennom tverrdisiplinær forskning på religion og
samfunn, samt relevante bachelor-, master- og ph.d.-programmer i teologi,
religion og samfunn.

1. VISJON
MF skal være gjenkjennelig som en verdibasert vitenskapelig høyskole som
vektlegger akademisk frihet, kritisk tenkning og demokratisk deltakelse.
MF skal gjennom utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet ta
del i den nasjonale og globale kunnskapsoppbygging og samfunnsutvikling.
Utdanningene ved MF skal vektlegge helhetlig dannelse og svare på dagens
og fremtidens behov i kirke, skole og samfunn.

2. VIRKSOMHET
2.1. Utdanning
Utdanningstilbudet og undervisningen ved MF skal
ha høy internasjonal kvalitet og være forsknings- og
profesjonsbasert.
Det legges betydelig vekt på studieprogrammenes
relevans og på læringsmiljøets betydning for
studentenes faglige utvikling og personlige vekst og
dannelse, både som fagpersoner, yrkesutøvere og
samfunnsborgere.

Strategiske mål:
• MF skal være det foretrukne lærested i Norge og
Norden for forskningsbaserte studier i teologi,
religion og samfunn.
• MF skal opprettholde og videreutvikle sin
sentrale rolle som tilbyder av presteutdanning og
annen høyere utdanning for kirkelige profesjoner.
• MFs lektorutdanning skal være etterspurt og
relevant og utmerke seg i tilbudet av lærerutdanninger på grunn av både faglig innhold og
kvalitet.
• MF skal tilby både disiplinbaserte og tverrfaglige
bachelor- og masterprogrammer av høy kvalitet.

• MF skal ha et læringsmiljø preget av faglig og
pedagogisk kvalitet som fremmer kritisk
refleksjon, aktiv studentmedvirkning og høyt
læringsutbytte.
• Ved MF skal samspillet mellom forskning og
utdanning styrkes.
• MF skal være internasjonalt orientert og fremme
lærer- og studentmobilitet.
• MF skal ha som mål at studentene gjennomfører
studiene på normert tid.
• MF skal gjennom pedagogisk bruk av digital
teknologi og pedagogisk kompetanseutvikling
forbedre undervisningskvaliteten og støtte opp om
studentenes lærings- og danningsprosess.
• Ved MF skal fremragende undervisningskvalitet
fremheves og belønnes.
• MF skal videreutvikle aktiviserende og varierte
lærings- og vurderingsformer som skaper best mulig
læringsutbytte, styrker livslang læring og gir bedre
tilgang til utdanning for alle.

2.2. Forskning
MF skal være et ledende internasjonalt miljø for
forskning og utvikling innen teologi, religion og
samfunn.

Strategiske mål:

• MF skal være en drivkraft i forskning og utvikling
innen de teologiske og religionsfaglige disipliner og
være en attraktiv samarbeidspartner for de fremste
fagmiljøer og forskningsnettverk nasjonalt og internasjonalt.

• MF skal være ledende i faglig og forskningsmessig
publiseringsvirksomhet på sine fagområder og
arbeide for økt sampublisering og bruk av åpen
tilgang.
• MFs forskere skal utvikle og delta i tverrfaglige
forskningsprosjekter som bidrar til å svare på
samtidens komplekse utfordringer.
• Ved MF skal studentene engasjeres og involveres
i forskning.

• MFs forskerutdanning skal skape vilkår for selvstendig, kritisk og original forskning og gjøre
ph.d.-kandidatene i stand til å delta i den internasjonale forskningsfronten.

• MF skal legge til rette for at fremragende yngre
forskere og seniorforskere får gode arbeidsvilkår til
utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekter.

2.3. Samfunnsansvar
MFs fagkompetanse skal være relevant, synlig og
etterspurt.

• MF skal være et faglig tyngdepunkt for oppdragsvirksomhet og kompetanseutvikling i kirkelig sektor.

Strategiske mål:

• MFs lærere skal være synlige aktører i det offentlige
rom.

• MF skal formidle relevant, forskningsbasert kunnskap for kirke, skole og samfunn og bidra til økt
forståelse for forskningens og undervisningens
betydning og behov.

• MF skal videreutvikle sitt kommunikasjonsarbeid
med tanke på omdømmebygging, rekruttering og
ekstern finansiering.

• MF skal gjennom sin virksomhet bidra til å styrke
sosial utjevning, demokratisk deltakelse og en bærekraftig utvikling.

3. ORGANISASJON
MFs ansatte skal ha høy faglig og administrativ
kompetanse og utføre arbeid av høy kvalitet.
MF skal være en handlingsdyktig organisasjon preget
av motiverte studenter og medarbeidere.
Strategiske mål:
• MF skal opprettholdes og videreutvikles som en
fremragende, uavhengig vitenskapelig høyskole.
• MF skal sikre nødvendig kompetanse og gode
interne systemer for å møte sektorens krav og
utfordringer.

• MF skal ha en ansvarlig økonomiforvaltning som gir
forutsigbarhet og langsiktighet samt handlingsrom for
nødvendige omstillingsgrep.
• MF skal forvalte egne ressurser effektivt, sikre inntektene og øke antall eksternfinansierte forskningsprosjekter.
• MF skal styrke de ansattes digitale kompetanse og
utnytte de mulighetene digitaliseringen gir ved hjelp
av tjenlige verktøy for digital samhandling og brukervennlige IKT-støttefunksjoner.

• MF skal ha et fremragende læringsmiljø.

• MF skal ha en infrastruktur som støtter opp under
og stimulerer faglig virksomhet, arbeidsmiljø og
trivsel og som legger til rette for bruk av digitale
undervisnings, lærings- og vurderingsformer.

• Ved MF skal studentenes medvirkning sikres i alle
ledd av kvalitetsarbeidet.

• MF skal ha et bevisst forhold til risiko, informasjonssikkerhet og krisehåndtering.

• MF skal arbeide aktivt mot diskriminering og
kjønnsforskjeller og øke andelen kvinnelige
professorer.

• MF skal være et miljøfyrtårn og ha en ansvarlig og
bærekraftig miljø- og ressursforvaltning.

• MFs arbeidsmiljø og medarbeiderskap skal preges
av likeverd, respekt, omsorg, kunnskap og kvalitet.

