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Det behövs många
när man tänker nytt
Vi som jobbar med forskning, utveckling och
projekt på Yrkeshögskolan Novia vet att goda
idéer har mycket större potential att bli verklighet om man jobbar ihop. När olika slags
människor bidrar med var sin bit i form av
kunskap, nätverk och ekonomi, blir oddsen att
ro iland ett projekt genast mycket bättre.
Att bedriva projekt, särskilt externt finansierade, har ändå visat sig vara en hel vetenskap
för sig. Därför har vi under årens lopp byggt
upp en gedigen projektkompetens med
proffsig administration, ett stort nätverk och
gott anseende hos våra finansiärer.
Vår verksamhet finns på fyra orter längs med
Finlands kust och täcker således en stor del
av Svenskfinland, dessutom inom många olika
branscher.
Allt det här kan vi erbjuda dig. Vad kunde du
bidra med?
Välkommen att samarbeta med oss!

Vi låter siffrorna tala för sig
Att sikta mot stjärnorna eller lova guld och gröna skogar är bra,
särskilt då ambitionerna omsätts i praktiken och leder till riktiga
resultat. Ett ännu bättre sätt är att bevisa att man redan gjort en
hel del. Här är våra siffror, var så god.
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FOKUSOMRÅDEN

utgör basen för vår verksamhet.
Vi är experter inom:
• Fartygsimulation
• Hållbar energiteknik
• Kultur och entreprenörskap
• Naturresursförvaltning
• Äldres hälsa och livsvillkor
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PROJEKT

driver och administrerar vi i snitt per år
med både EU- och övriga externa medel.
Därför kan vi med fog säga att vi är proffs
på att planera, genomföra och slutföra
projekt.
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MILJONER

euro per år har vi i medeltal fått in i form
av EU-och annan extern finansiering.
Därför har vi byggt upp en gedigen
projektkompetens och därmed vunnit finansiärernas och våra samarbetspartners
förtroende som en seriös projektpartner.
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ANSTÄLLDA

per år får i medeltal jobb via våra projekt,
vilket gör oss till en betydande regional
arbetsgivare. Förutom sin kunskap hämtar dessa anställda med sig nya tankar,
idéer och nätverk som sedan gynnar
projekten.
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AKTÖRER

deltar i snitt i varje projekt. Utöver dessa
kommuner, företag eller organisationer
medverkar hundratals personer varje
år i våra aktiviteter, nätverksträffar och
evenemang.

* Siffrorna baserar sig på ett medeltal av våra resultat från åren 2012-2014

Några abstrakta ord
– många konkreta betydelser
Orden forskning, utveckling och projekt är vaga och betyder ofta
olika saker beroende på vem man frågar. Vi på Yrkeshögskolan
Novia jobbar envetet med att omsätta dessa ord i konkreta planer,
handlingar och resultat.

I praktiken kan forskning, utveckling och projekt med oss till e
Nätverk

där många människor
jobbar för samma sak eller kompletterar varandra
för att få större samlad
kunskap.
Projektet Bra mat i Västnyland knöt ihop över 150
aktörer för att bygga upp
nya koncept kring förädling, marknadsföring och
distribution av närproducerade livsmedel.

Hållbarhet

vilket angår oss alla –
både ur ett ekonomiskt,
ekologiskt och socialt
perspektiv. Denna aspekt
tar vi hänsyn till i alla våra
projekt så långt det bara
är möjligt.
Projekt Cirkulera! jobbade
till exempel med att minska mängden byggavfall
genom sortering och
återvinning.

Beslutsunderlag

för komplexa och svårgreppade helheter.
Projekt KRAV tog i
samarbete med Raseborgs miljöbyrå fram en
interaktiv karta med olika
känslighetszoner. Kartan
underlättar förnyelsen av
avloppssystem i glesbygden och hjälper invånare
att välja lösningar som
inte skadar den omgivande naturen.

Pedagogiska
metoder
eller verktyg

för bättre utbildning. I
projekt WINMOS har vi
bl.a. utvecklat avancerad
simulationsteknik för
isnavigering, vilket höjer
sjösäkerheten i vinterförhållanden. Både studerande och proffsbefäl kan
utbildas tack vare denna
simulationsteknik.

Samlad,
tvärgående
kunskap

för att få en klarare och
bättre bild av helheten,
vilket ger bättre beslutsunderlag för att lösa
problem.
I projekt KLUCK engagerade vi både bygg-, sjukoch hälsovårdssektorn för
att hitta lösningar på problem med inomhusluft.

exempel handla om
Företagsamhet

och entreprenörstänkande, två teman som
är högaktuella idag.
Sysselsättningsmöjligheterna inom konst och
kultur är få och därför
startade vi projektet Arts
& Entrepreneurship i
Jakobstad – tack vare det
kan helt nya tjänster och
koncept uppstå inom
konst och kultur.

Praktiska
tillämpningar

som förbättrar livsvillkor
eller förebygger problem
på olika sätt.
Projekt Pisara meressä
fokuserade på nya lösningar för elförsörjning i
yttre skärgården. I projekt
Säkrare läkemedelsbehandling tog vi fram ny
praxis för att hindra överoch felmedicinering av
åldringar.

Nya koncept
eller produkter

för att stöda utvecklingen
och livsvillkoren i våra
regioner.
Projekt VIRTU skapade
virtuella stödtjänster
för åldringar som bor i
skärgården. Biobränsle
i fiskenäringen testade
olika alternativ för energieffektivare fiske.

Om Yrkeshögskolan Novia
På Yrkeshögskolan Novia kan både unga och vuxna utbilda
sig i en mängd olika branscher på fyra orter i Svenskfinland.
Vi erbjuder ett brett utbildningsutbud som representerar de
flesta samhällssektorer.
Du kan utbilda dig inom examensinriktade dagstudier
(Bachelorexamen) eller avlägga en högre yrkeshögskoleutbildning (Mastersexamen) på både svenska och engelska.
För dig som jobbar och vill studera vid sidan om erbjuder vi
öppna yrkeshögskolekurser och flerformsstudier.
Vi har ca 4000 studerande, ca 340 anställda och ca 100
personer som jobbar i projekt. Vi jobbar med internationalisering både på hemmaplan och i olika nätverk, främst med
fokus på Norden och Baltikum.
Vi bedriver forskning och utveckling som stärker våra regioner på ett hållbart och långsiktigt sätt. Vill du vara med och
utveckla din region men saknar muskler eller formell status
att söka extern finansiering, är Novia en naturlig inkörsport
till gemensamma utvecklingsprojekt och nätverk.
Ifall du vill ordna ett seminarium, informationstillfälle eller
evenemang kan du hyra våra utrymmen. Ifall vi har gemensamma intressen kan vi dessutom bidra till innehållet.

Suomeksi
Yrkeshögskolan Novia on Suomen suurin ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu. Tarjoamme laajan kirjon koulutusaloja noin 4000 opiskelijalle Vaasassa, Pietarsaaressa, Turussa ja Raaseporissa. Ruotsinkielisyytemme luo hyvät puitteet Pohjoismaiselle yhteistyölle.
Tutkimus- ja kehitystoimintamme on monialaista ja käytännönläheistä. Se tukee ympäröivän työelämän tarpeita seuraavilla painopistelalueilla:
• Kestävä energiateknologia
• Luonnonvarojen hallinta
• Ikääntyvän väestön terveys ja hyvinvointi
• Merenkulun simulointi
• Kulttuuri ja yrittäjyys
Teemme mielellämme yhteistyötä – ota yhteyttä meihin osoitteessa
www.novia.fi/tki

In English
Novia University of Applied Sciences is the largest Swedishspeaking UAS in Finland. We have about 4000 students and six
educational units in the cities of Vaasa, Jakobstad, Raseborg and
Turku, all situated along the beautiful coastline of Finland. Our
Research and Development activities support our regional businesses and industries with focus on:
• Sustainable Energy Technology
• Natural Resource Management
• Maritime Simulation
• Culture and Entreprenurship
• Health and Living Conditions of Older Adults
Interested in working with us? Please visit our website www.novia.fi/rd
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