
 

 

 

 

 

 

 

HANDLINGSPLAN 2017 – 2019  
OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 

Konstnärliga fakulteten 
 

DATUM: 

2016-10-26 

BESLUTAD AV: 

Konstnärliga fakultetsstyrelsen 2016-10-26 

KONTAKTPERSON: 

Mark Wennerström 

  

  



2 (4) 

 

FORSKNING SOM PÅVERKAR 

 

Universitetsledningens 

prioriteringar 

Mål för Konstnärliga fakulteten 2017 – 2019  

Öka vårt samarbete och 

vår samverkan såväl över 

fakultetsgränser som 

med det omgivande 

samhället. 

 

Vi ska öka forskningssamarbeten inom fakulteten, med andra 

fakulteter och med omgivande samhälle där forskningen inom 

det konstnärliga fältet ger ett mervärde i en tvärvetenskaplig 

kontext. 

 

 

Säkerställa en väl 

fungerande infrastruktur för 

forskning. 

 

1. Konsolidera och förankra PARSE vid institutionerna. 

2. Ytterligare utveckla gemensam infrastruktur för 

forskning. 

Fortsatt arbeta för 

kvalitetsdriven forskning 

och kreativa 

forskningsmiljöer. 

 

1. Etablera en gemensam uppfattning av vad en komplett 

miljö är.  

2. Säkerställa interaktionen mellan forskning och 

utbildning.    

3. Delta i och driva på universitetets utvärdering av 

forskning.  

Öka vår 

externfinansiering, 

särskilt internationell 

finansiering, på samtliga 

vetenskapsområden. 

 

Öka antalet ansökningar och öka kvaliteteten på 

ansökningarna.  
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UTBILDNING SOM FÖRNYAR 

 

Universitetsledningens 

prioriteringar 

Mål för Konstnärliga fakulteten 2017 – 2019 

Erbjuda ett nationellt och 

internationellt attraktivt 

utbildningsutbud i 

enlighet med visionen samt 

främja en dynamisk 

utveckling av utbudet. 

Skapa en strategisk plan för utbildning med målet att 

Konstnärliga fakulteten ska erbjuda ett nationellt och 

internationellt attraktivt utbildningsutbud. 

Ha etablerat ett 

långsiktigt pedagogiskt 

utvecklingsarbete på samtliga 

nivåer. 

Implementera det pedagogiska idéprogrammet och göra det till 

en del av vårt kvalitetssystem. 

Ha implementerat ett 

universitetsgemensamt 

system för 

kvalitetssäkring och 

kvalitetsutveckling som 

beaktar såväl 

universitetsspecifika 

behov som nationella och 

internationella standards. 

 

Ha implementerat ett fakultetgemensamt kvalitetssystem för 

kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i utbildning på 

samtliga nivåer. 

FORSKARUTBILDNING 

Fortsatt verka för god 

kvalitet och omfattning 

inom forskarutbildningen. 

 

Utveckla en stark forskningsmiljö bland annat genom att skapa 

tätare interaktion mellan forskarutbildning, forskarskolan och 

PARSE.  
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ARBETSMILJÖ SOM INSPIRERAR 

 

Universitetsledningens 

prioriteringar 

Mål för Konstnärliga fakulteten 2017 – 2019 

 

Arbeta aktivt med 

likabehandlings- och 

mångfaldsfrågor 

Utveckla en fakultetsgemensam strategi för likabehandlings- 

och mångfaldsfrågor.  

 

Främja normer som leder 

till att både anställda och 

studenter kan verka och 

delta på lika villkor. 

Utveckla en samsyn kring gott medarbetarskap.  

 

Ha ett aktivt och 

genomtänkt arbetsmiljö̈- 

och personalvårdande 

arbete, som erbjuder en 

rimlig arbetsintensitet 

och -belastning för såväl 

anställda som studenter. 

Verka för en mer adekvat fördelning av arbetsbördorna inom 

fakulteten. 

 

Verka för en god 

arbetsmiljö genom 

förbättrade 

förutsättningar för ett aktivt 

ledarskap. 

 

Utveckla en gemensam och attraktiv ledningsstruktur som 

säkerställer framtida försörjning av chefs- och 

ledningsuppdrag.  

 

 

 


