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FORSKNING SOM PÅVERKAR 

Prioriteringar och mål 
2018–2020 

Handlingsplan 2018–2020 
för att uppnå målen 

Verksamhetsplan 2018 

• Öka vårt samarbete och 
vår samverkan såväl 
inom högskolesektorn  
som med det omgivande 
samhället. 

• Uppmuntra och stödja 
tvärande samarbete och 
nyttiggörande av 
forskning. 

• Benchmarka 
internationellt för att 
utveckla och hitta goda 
exempel 
 

• Utveckla metoder och 
modeller för att synlig-
göra forskningens 
samhälleliga påverkan  

• Öka vår samverkans-
kapacitet genom att 
medverka i flera av 
Vinnovas program, 
och i dessa, beakta 
jämställdhets-
perspektivet  

• Tydliggöra berednings-
processerna för stra-
tegiska forsknings- och 
samverkansfrågor 
genom att inrätta en 
forskningsnämnd 

• 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) 

• Säkerställa god hantering av  
forskningsdata vid GU  

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

• Följa upp hur forsk-
ningsinfrastruktur vid 
Göteborgs universitet 
används. 

• Fortsatt deltagande i 
samverkan kring 
nationell forsknings-
infrastruktur inom 
Universitetens 
Referensgrupp för 
forskningsinfrastruktur 
(URFI). 

• Initiera en 
handlingsplan/policy 
för hantering av 
forskningsdata inom 
GU.  
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• Fortsatt arbeta för 
kvalitetsdriven forskning 
och kreativa 
forskningsmiljöer. 

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

• Initiera RED19 

• Öka vår 
externfinansiering, 
särskilt internationell 
finansiering, på samtliga 
vetenskapsområden. 

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

• Aktivt delta i inter-
nationella nätverk och 
benchmarka nationellt 
och internationellt. 

• Bevaka och utveckla 
strategier och 
inspel/åtgärder inför FP9 

• Utreda konsekvenserna av 
Brexit för Göteborgs 
universitet 

• Utreda förutsättningarna för 
att utveckla universitetets 
fundraising- och 
crowdfundingverksamhet. 
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UTBILDNING SOM FÖRNYAR 

Prioriteringar och mål 
2018 – 2020 

Handlingsplan 2018 – 2020 
för att uppnå målen 

Verksamhetsplan 2018 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• För en viss andel av 
utbildningsuppdraget från 
styrelsen tillämpa 
särskilda 
universitetsgemensamma 
principer vid fördelning. 

• Genom olika former av 
incitament stimulera 
internationell 
studentmobilitet.  

• Säkerställa att 
hållbarhetsperspektiv, 
genus- och 
jämställdhetsperspektiv 
samt arbetslivsanknytning 
integreras i 
utbildningsutbudet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tillämpa samt ha beredskap 
för att vidareutveckla 
principerna för fördelning av 
en viss andel av utbildnings-
uppdraget från styrelsen. 

• Fortsatt arbete med stöd till 
internationell student-
mobilitet, samarbetsavtal/ 
strategiska partners och short 
term mobility. 

• På basis av utfallet av ISB-
mätningen initiera adekvata 
åtgärder i syfte att främja 
internationell 
studentrekrytering. 

• Vid behov initiera adekvata 
åtgärder efter utvärdering av 
språkutvecklande kurser i 
svenska riktade till inresande 
personal och studenter. 

• Kontinuerligt följa 
fakulteternas arbete med att 
främja hållbarhetsintegrering 
och arbetslivsanknytning i 
utbildningarna. 

• Följa upp arbetet med att 
jämställdhetsintegrera 
innehållet i utbildningarna. 

• Ha etablerat 
uppdaterade principer 
för kursklassificering, 
interna prislappar och 
avräkning för 
programutbildningar 
och fristående kurs. 

• Genomlysa och vid behov 
revidera befintliga principer 
för kursklassificering, interna 
prislappar och avräkning för 
programutbildningar 
respektive fristående kurs. 

• Initiera arbetet med en 
genomlysning av nuvarande 
principer för 
kursklassificering, interna 
prislappar och avräkning 
samt följa den nationella 
utvecklingen i frågan. 
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• Ha etablerat en 
struktur som främjar 
pedagogisk utveckling 
och stödjer akademiskt 
skrivande och 
språkutveckling på 
samtliga nivåer. 

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

• Säkerställa att PILs och ASKs 
verksamhetsinriktning aktivt 
stödjer arbetet på fakultets- 
och institutionsnivå när det 
gäller pedagogisk utveckling 
och stöd för akademiskt 
skrivande samt 
språkutveckling.  

• Följa hur den 
universitetsgemensamma 
pedagogiska akademin 
utvecklas och fakulteternas 
arbete med utlysning/ 
antagning av excellent lärare. 

• Följa upp hur det 
pedagogiska idéprogrammet 
används samt hur det 
påverkar det pedagogiska 
utvecklingsarbetet.    

• Fullfölja arbetet med att 
integrera ett genusperspektiv 
i ordningen för antagning till 
excellent lärare. 

• I utbildningsnämnden 
fastställa långsiktig strategisk 
verksamhetsutveckling för 
enheterna PIL och ASK, 
inklusive identifiera särskilda 
utvecklingsområden. 
 

• 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”. 

• På basis av institutioners och 
fakulteters framtida behov, 
och inför INU-projektets 
avslut 2018, lägga en plan 
för framtida universitets-
gemensamma insatser.   

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

 
 
 
 
 

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

• Följa den nationella och 
internationella utvecklingen 
inom kvalitetsområdet. 

• Fullfölja arbetet med att 
implementera universitetets 
policy för kvalitetssäkring 
och kvalitetsutveckling.  
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Utbildning på forskarnivå 
Prioriteringar och mål 
2018-2020 

Handlingsplan 2018-2020 för 
att uppnå målen 

Verksamhetsplan 2018 

• Förse samhället med 
framtidens forskare och 
avancerad kompetens 
baserad på de 
akademiska 
grundvärdena – kritiskt 
förhållningssätt och 
hög integritet 

• Arbeta för att öka 
medvetenheten om vikten av 
kunskap om etik och 
oredlighet i forskning.  

• Bevaka att utbildning på 
forskarnivå säkerställer 
kompetensförsörjningen inom 
akademin och är attraktiv för 
arbetslivet.  

• Fortsatt synliggöra och stötta 
handledarrollen för utbildning 
på forskarnivå.  

• Verka för att samtliga 
doktorander har minst ett 
obligatoriskt inslag om 
etik i sin utbildning.  

• Verka för att etik blir ett 
obligatoriskt inslag i de 
universitetsgemensamma 
handledarkurserna.  

• Verka för att universitetet 
förbereder samtliga 
doktorander för en karriär 
inom och utanför 
akademin.  

• Komplettera den 
universitets-gemensamma 
webbplatsen med 
information om och 
exempel på karriär-
vägledande aktiviteter.  
 
 
 

• Ta ett globalt 
samhällsansvar genom 
internationalisering och 
samverkan med det 
omgivande samhället. 

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

• Stimulera mobilitet/ 
utbyten nationellt och 
internationellt inom ramen 
för forskarutbildningen.  

• Följa upp att fakulteterna 
får det stöd de behöver i 
samband med 
avtalsskrivning om dubbel 
och gemensam examen.  

• Följa och ta vara på 
erfarenheter från arbetet 
med jämställdhets-
integrering i forskar-
utbildningen 
 

• Kvalitetssäkra 
formerna för utbildning 
på forskarnivå. 
 
 

• Implementera universitetets 
kvalitetspolicy för utbildning 
även avseende utbildning på 
forskanivå. 

 
 

• Säkerställa att 
universitetets 
kvalitetspolicy för 
utbildning implementeras 
även avseende utbildning 
på forskarnivå. 
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• Bevaka driftsättningen av 

gemensam kursplanedatabas 
för kurser på forskarnivå 
(FUBAS-systemet). 

• Aktivt ta del av erfaren-
heter från pågående UKÄ-
utvärdering samt sprida 
värdefulla erfarenheter av 
detta arbete. 

• Synliggöra fakultets-
styrelsernas ansvar för 
forskarutbildningens 
dimensionering avseende 
kvalitet och kvantitet.  

• Följa upp att FUBAS-
systemet uppfyller de 
behov som verksamheten 
formulerat i projektet.  
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ARBETSMILJÖ SOM INSPIRERAR 
 

Enligt den värdegrund som anges i Vision 2020 ska Göteborgs universitet präglas av ett kritiskt 
förhållningssätt, hög integritet och en inre demokratisk organisation. Detta betyder att samtliga mål 
och aktiviteter som anges nedan ska bidra till ett tydligt utvecklat samspel mellan såväl kollegialt och 
linjestyrt förhållningssätt som medarbetarperspektiv vid lärosätet. 
Prioriteringar och mål 
2018 – 2020 

Handlingsplan 2018 – 2020 
för att uppnå målen 

Verksamhetsplan 2018 
 

• En socialt hållbar 
miljö 

 

• Arbeta aktivt och 
systematiskt med 
mångfalds-, 
jämställdhets- och 
likabehandlingsfrågor  

• Vidta åtgärder för att 
motverka ojämställda 
och ojämlika villkor 
och strukturer  

• Främja normer som 
leder till att både 
medarbetare och 
studenter behandlar 
varandra med 
ömsesidig respekt 

• Tillämpa nolltolerans 
mot avvikelse från 
grundläggande etiska 
principer 

• Ha ett aktivt och 
genomtänkt personal- 
och studentvårdande 
arbete, som erbjuder en 
rimlig arbetsintensitet 
och arbetsbelastning för 
medarbetare och 
studenter  

• Implementering av 
satsningen på 
jämställdhetsintegrering 

• Implementering av 
handlingsplan för breddat 
deltagande 

• Implementering av 
handlingsplan kring 
tillgänglighet 

• Förstärka innehållet om 
organisatorisk och social 
arbetsmiljö i 
chefsutbildningar 

• Framtagning av policy för 
likabehandling 
 

• Aktivt ledar- och 
medarbetarskap 

 

• Tydliggöra och 
utveckla ledarskapet på 
alla nivåer 

• Genomföra medarbetar-
utbildning för alla 
anställda 

• Stärka möjligheterna 
till kontinuerlig 
kompetensutveckling 

• Översyn av arbets- och 
anställningsordning 

• En extra utbildningsinsats 
ska genomföras för nya 
och blivande akademiska 
ledare  

• Stärka organisationens 
beredskap att förebygga 
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• Hantera konflikter på 
ett sakligt och 
konstruktivt sätt 

och hantera konflikter på 
ett konstruktivt sätt 

• Utarbeta ett nytt 
styrdokument för 
uppgiftsfördelning inom 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

• Framtagning av 
chefspolicy 

• Utveckla forum för 
diskussion kring hälsa 
och arbetsmiljöfrågor 

• En lärande 
organisation 

 

• Öka samverkan inom 
universitetet mellan 
olika ämnesområden, 
mellan akademisk och 
administrativ personal 
samt mellan 
medarbetare och 
studenter  

• Motverka admini-
strativa och ekono-
miska hinder för sam-
verkan över fakultets- 
och institutionsgränser 

• Aktivt verka för att 
universitetet ska vara 
öppet och tillgängligt   

 

• Initiera gemensamma 
möten mellan CAMK och 
LAMK  

• Tillse att LAMK invol-
veras i fakulteternas 
HP/VP för arbetsmiljö 

• Implementera 
verksamhetsidé för 
verksamhetsstödet i 
organisationen (baserat på 
AQUA16) 

• Tillse att goda exempel 
på åtgärder som 
motverkar stress delas 
inom organisationen 
 

• Kvalitetsdriven 
arbetsmiljö 

 

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

• Förstärka organisationens 
handlingsfokuserade 
arbetsmiljöarbete 

• Se över verktyg i 
arbetsmiljöarbetet 

• Slutföra implementering 
av nytt lokalt 
arbetsmiljöavtal 

• Utveckla rutiner för 
riskbedömning vid 
verksamhetsutveckling 

• Initiera arbetet med att 
skapa en gemensam 
målbild för en hållbar 
akademi och en 
inspirerande arbetsmiljö 
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