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FORSKNING SOM PÅVERKAR 
 

Prioriteringar och mål 
2017–2019 
 

Handlingsplan 2017–2019 
för att uppnå målen 
 

Verksamhetsplan 2017 
 

• Öka vårt samarbete och 
vår samverkan såväl över 
fakultetsgränser som 
med det omgivande 
samhället. 

 

• Uppmuntra och stödja 
tvärande samarbete och 
nyttiggörande av forskning.  

 
 
 

• Synliggöra befintlig samverkan 
och identifiera goda exempel. 

 
 

• Säkerställa en väl 
fungerande infrastruktur 
för forskning. 

 
 

• I samverkan med 
Vetenskapsrådet och landets 
övriga lärosäten fortsatt 
utarbeta förslag till 
prioriterade nationella 
investeringar i 
forskningsinfrastruktur 
(Vetenskapsrådets guide till 
forskningsinfrastruktur 2018).  
 

 
 

• Följa upp planer och regelverk för 
långsiktig finansiering, ledning, 
styrning och utveckling av 
forskningsinfrastruktur vid 
Göteborgs universitet. 

 
• Följa upp hur 

forskningsinfrastruktur vid 
Göteborgs universitet används.  

 
• Delta i ansökningar i samverkan 

med andra lärosäten om det stöd 
för nationell 
forskningsinfrastruktur som 
Vetenskapsrådet utlyser våren 
2017. 

 
• Fortsatt arbeta för 

kvalitetsdriven forskning 
och kreativa 
forskningsmiljöer.  

 
 

• Ta fram en modell för 
forskningsutvärdering för 
Göteborgs universitet för 
implementering.  

 
 

• Lämna ett förslag till modell för 
forskningsutvärdering.  

 
• Utreda effekterna av strategiska 

satsningar och 
resursfördelningssystem med 
avseende på forskningens kvalitet 
och genomslag samt 
fördelningsmässiga konsekvenser 
för kvinnor och män.  

 
• Öka vår 

externfinansiering, 
särskilt internationell 
finansiering, på samtliga 
vetenskapsområden. 

• Uppmärksamma 
externfinansiering, särskilt 
EU-finansiering, i 
verksamhetsdialoger.  

• Aktivt delta i internationella 
nätverk och benchmarka nationellt 
och internationellt.  

 
• Kartlägga vår externfinansiering 
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 och utarbeta förslag till åtgärder 
för att stärka internationell 
finansiering.  
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UTBILDNING SOM FÖRNYAR 
 

Prioriteringar och mål 
2017 – 2019 

Handlingsplan 2017 – 2019 
för att uppnå målen 

Verksamhetsplan 2017 
 

• Erbjuda ett nationellt och 
internationellt attraktivt 
utbildningsutbud i 
enlighet med visionen 
samt främja en dynamisk 
utveckling av utbudet. 

• Genom olika former av 
incitament stimulera 
angelägna utbudsområden och 
internationell 
studentrekrytering  

 
• För en viss andel av 

utbildningsuppdraget från 
styrelsen tillämpa särskilda 
universitetsgemensamma 
principer vid fördelning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Hållbarhetsperspektiv, genus- 

och jämställdhetsperspektiv 
samt arbetslivsanknytning 
integreras i utbildningsutbudet 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Vidareutveckla principerna för 
fördelning av en viss andel av 
utbildningsuppdraget från 
styrelsen i syfte att främja ökad 
dynamik. 

 
• Följa upp de projekt som 

tilldelats utvecklingsmedel samt 
initiativet med särskilt 
ekonomiskt stöd till vissa 
fristående kurser viktiga för fort- 
och vidareutbildning. 

 
• Fortsatt arbete med stöd till 

internationell studentrekrytering, 
samarbetsavtal/strategiska 
partners och short term mobility. 

 
• Följa utfallet av deltagande i ISB 

och vidta adekvata åtgärder. 
 
• Initiera en utvärdering av 

språkutvecklande kurser i 
svenska riktade till inresande 
personal och studenter. 

 
• Följa upp kriterierna och 

systemet för hållbarhetsmärkning 
av utbildningen.  

 
• Följa upp satsningen på 

fakultetsanpassade verktygslådor 
som stöd för lärares arbete med 
hållbarhetsintegrering i 
utbildningen samt fakulteternas 
fortsatta arbete. 

 
• Följa fakulteternas arbete med 

utbildningarnas 
arbetslivsanknytning. 

 
 



5 (8) 

 

• Påbörja arbetet med att 
jämställdhetsintegrera innehållet 
i utbildningarna med 
lärarutbildningarna som exempel. 

• Ha etablerat ett 
långsiktigt pedagogiskt 
utvecklingsarbete på 
samtliga nivåer. 

• Säkerställa implementeringen 
av ”Vision 2020 och 
pedagogisk excellens” samt 
det universitetsgemensamma 
pedagogiska idéprogrammet. 

• Etablera den 
universitetsgemensamma 
pedagogiska akademin med 
grund i det 
universitetsgemensamma 
pedagogiska idéprogrammet. 

 
• Följa upp andra (och sista) 

universitetsgemensamma 
antagningsomgången till 
excellent lärare/motsvarande. 

  
• Följa upp GU-initiativet om en 

nationell genomlysning av 
lärosätenas system för antagning 
till excellent lärare. 

 
• Integrera ett genusperspektiv i 

det pedagogiska idéprogrammet 
och i ordningen för antagning till 
excellent lärare. 

 
• Ha etablerat en 

infrastruktur för 
utbildning baserad på 
”blended learning” som 
stödjer pedagogisk 
utveckling och fort- och 
vidareutbildning. 
 

• Säkerställa implementeringen 
av en infrastruktur för 
utbildning baserad på 
”blended learning”. 

• Tillsammans med institutioner 
och fakulteter säkerställa arbetet 
med att skapa en infrastruktur för 
utbildning baserad på ”blended 
learning”. 

 

• Ha implementerat ett 
universitetsgemensamt 
system för 
kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling som 
beaktar såväl 
universitetsspecifika 
behov som nationella och 
internationella standards. 

• Säkerställa implementeringen 
av ett universitetsgemensamt 
system för kvalitetssäkring 
och kvalitetsutveckling som 
beaktar såväl 
universitetsgemensamma 
behov som nationella och 
internationella standards. 

• Följa den nationella utvecklingen 
på området. 

  
• Implementera universitetets 

policy för kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling och stödja 
fakulteternas kvalitetsarbete 
genom olika typer av aktiviteter. 
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FORSKARUTBILDNINGEN 

Prioriteringar och mål 
2017–2019 

Handlingsplan 2017–2019 
för att uppnå målen 

Verksamhetsplan 2017 
 

• Eftersträva mångfald och 
jämställdhet samt ökad 
internationalisering vid 
rekrytering av 
doktorander. 

 
 

• Uppmuntra breddad 
rekrytering av doktorander så 
att doktorandgruppen speglar 
samhällets mångfald avseende 
exempelvis kön, 
socioekonomisk 
bakgrund/klass och härkomst.  

 
• Öka andelen studenter på 

forskarnivå som finansieras 
inom ramen för ett EU-
projekt/andra mellanstatliga 
projekt. 

 
 

• I utskottet diskutera breddad 
rekrytering och könsbundna 
studieval i relation till 
forskarutbildningen samt utbyta 
erfarenheter och ta fram goda 
exempel. 

 
• Vidareutveckla den universitets-

gemensamma webbplatsen med 
riktad information till personer 
med utländsk bakgrund. 

 
• Samordna och synliggöra den 

information som finns om EU-
finansiering på universitetets 
webbplats. 

• Samverka över fakultets- 
och universitetsgränser. 

 

• Bevaka framtagande av 
gemensam kursplanedatabas 
för kurser på forskarnivå. 

 
• Uppmuntra mobilitet/utbyten, 

nationellet och internationellt, 
inom ramen för 
forskarutbildningen.  

 

• Fortsatt ta del av arbetet i 
FUBAS-projektet. 

 
• Utreda behovet av universitets-

gemensamma kurser.  
 
• Utreda strategier för mobilitet 

inom forskarutbildningen.  
 

• Fortsatt verka för god 
kvalitet och omfattning 
inom forskar-
utbildningen. 

• Utarbeta 
kvalitetssäkringssystem för 
utbildning på forskarnivå som 
ligger i linje med övriga 
kvalitetssäkringssystem. 

 
• Fortsatt synliggöra och stötta 

handledarrollen för utbildning 
på forskarnivå. 

 
• Säkerställa att universitetet 

förbereder samtliga 
doktorander för en karriär, 
inom och utanför akademin. 

 
 
 

• Bevaka pågående UKÄ-
utvärdering av utbildning på 
forskarnivå. 

 
• Diskutera forskarutbildningens 

dimensionering avseende kvalitet 
och kvantitet.  

 
• Utveckla universitets webbplats 

med riktad information till 
doktorandhandledare.  

 
• Kartlägga och diskutera karriär-

planering vid respektive fakultet.  
 
• Vid behov ta fram universitets-

gemensamma strategier för 
karriärplanering. 
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ARBETSMILJÖ SOM INSPIRERAR 

Prioriteringar och mål 
2017 – 2019 

Handlingsplan 2017 – 2019 
för att uppnå målen 

Verksamhetsplan 2017 
 

• Arbeta aktivt med 
likabehandlings- och 
mångfaldsfrågor  

• Vidta åtgärder för att 
jämställdhetsintegrera 
lärosätets kärnverksamhet, 
styr- och ledningsprocesser 
samt stödprocesser 

• Fortsätta det 2016 påbörjade 
pilotprojektet avseende 
jämställdhetsintegrering. 

 
• Redovisa resultat av 

professorsprojektet, inklusive 
analys av framgångsfaktorer och 
negativa aspekter. 

• Främja normer som leder 
till att både anställda och 
studenter kan verka och 
delta på lika villkor. 

• Implementera resultat från 
arbetsgruppen ‘‘breddad 
rekrytering’’. 

 
• Fortsätta implementering av 

arbetet med flyktingfrågan. 
 
• Implementera resultat från 

arbetsgruppen ”tillgänglighet” 
 

• Aktivt arbeta med implementering 
av handlingsplan kring breddad 
rekrytering, inklusive könsbundna 
studieval. 

 
• Fortsätta samarbetet med 

arbetsförmedlingen, staden och 
regionen kring underlättande av 
utbildning och praktikplatser för 
nyanlända och asylsökande. 

 
• Aktivt arbeta med implementering 

av handlingsplanen kring 
tillgänglighet. 

 
• Ha ett aktivt och 

genomtänkt arbetsmiljö̈- 
och personalvårdande 
arbete, som erbjuder en 
rimlig arbetsintensitet 
och -belastning för såväl 
anställda som studenter.  

 
• Aktivt arbeta för att främja en 

rimlig arbetsbelastning, en 
positiv psykosocial 
arbetsmiljö och motverka 
stress genom information om 
nya regler i AFS, 
chefsutbildningar om stress 
och främjandearbete. 

 
• Säkerställa ett 

jämställdhetsperspektiv i 
implementeringen av AFS. 
 

• Ta fram en ny 
arbetsmiljöpolicy inklusive 
hantering av sociala medier  

 

 
• Information om nya regler i AFS, 

chefsutbildningar om stress och 
främjandearbete. 

 
• Säkerställa ett 

jämställdhetsperspektiv i 
implementeringen av AFS.  

 
• Påbörja arbete med en ny 

arbetsmiljöpolicy som inkluderar 
hantering av sociala medier 
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• Verka för en god 
arbetsmiljö genom 
förbättrade 
förutsättningar för ett 
aktivt ledarskap.  

• Stärka det aktiva ledarskapet 
genom kontinuerlig 
kompetensutveckling. 

• Erbjuda ledarskapsutbildning om 
kön, genus, makt och förändring 
för forskningsledare. 

 
• Tydliggöra ansvarsfördelningen 

avseende arbetsgivarrollen bl a 
genom att utforma tydliga 
riktlinjer för och adekvat stöd i 
anställningsfrågor. 

• Regelbundet följa upp 
arbetsmiljöns 
beskaffenhet för 
anställda såväl som för 
studenter samt omsätta 
resultaten i åtgärder 

• Undersöka former och verktyg 
för att i sin tur undersöka 
arbetsmiljöns beskaffenhet 

• Undersöka och jämföra andra 
lärosätens metoder för uppföljning 
av arbetsmiljön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


