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FORSKNING SOM PÅVERKAR 

 

Universitetsledningens 
prioriteringar 

Mål för Konstnärliga 
fakulteten 2018 – 2020  

 
Verksamhetsplan 
2018 

Öka vårt samarbete och vår 
samverkan såväl inom 
högskolesektorn 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. 
 
 

Fortsätta stödja vår medverkan i 
tvärdisciplinära centra inom GU och 
genom internationella samarbeten i 
enlighet med institutionernas 
forskningsstrategier. 
Förbättra och förenkla den interna 
forskningsorganisationen för att 
förenkla externa samarbeten 

Säkerställa en väl 
fungerande infrastruktur för 
forskning. 
 

Fortsätt utveckla PARSE vid 
institutionerna. 
Ytterligare utveckla fakultetens 
infrastruktur för forskning. 

Utveckla forskningsstöd enligt Konst 
2025 
Utreda möjligheten att tillsammans 
med annan fakultet bilda ny nationell 
infrastruktur inom hantverksområdet. 

Fortsatt arbeta för 
kvalitetsdriven forskning 
och kreativa 
forskningsmiljöer. 
 

Säkerställa interaktionen mellan 
forskning och utbildning.    
Säkerställa kritisk massa inom 
forskningsmiljöerna 

Ta fram och implementera 
kompetensförsörjningsstrategi 
enligt Konst 2025 
Genomföra fakultetsövergripande 
forskningsdag v46 2018. 

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

Öka antalet ansökningar och öka 
kvaliteteten på ansökningarna.  

Säkerställa rapporteringen av externa 
forskningsansökningar till 
fakultetskansliet. 
Genomföra ett högre seminarium per 
termin för externa ansökningar 
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UTBILDNING SOM FÖRNYAR 
 

Universitetsledningens 
prioriteringar 

Mål för Konstnärliga 
fakulteten 2018 – 2020 

 
Verksamhetsplan 2018 

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. 

Utveckla ett gemensamt sätt att arbeta 
med utbildningsutbudet, 
kvalitetsutveckling, breddad rekrytering 
och utbildningsplanering enligt Konst 
2025 
Adressera utbildningarnas förmåga att 
utveckla samarbetsförmåga som 
framkom som brist i 
alumnundersökningen 2017. 

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

Skapa en helhetsbild av 
kursklassificering vid fakulteten. 

Inventera prislappar och klassificering 
för fristående kurser. 

Ha etablerat en struktur som 
främjar pedagogisk 
utveckling och stödjer 
akademiskt skrivande och 
språkutveckling på samtliga 
nivåer. 

Implementera det pedagogiska 
idéprogrammet och göra det till 
en del av vårt kvalitetssystem. 

Utveckla ett gemensamt sätt att arbeta 
med kvalitetsutveckling, breddad 
rekrytering och utbildningsplanering 
enligt Konst 2025 
Fullfölja och analysera den påbörjade 
undersökningen av antagningen 

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. 

Utveckla ett gemensamt sätt att arbeta 
med kvalitetsutveckling, breddad 
rekrytering och utbildningsplanering 
enligt Konst 2025 

FORSKARUTBILDNING  
Kvalitetssäkra formerna för 
utbildning på forskarnivå. 
 
 

Utveckla en stark forskningsmiljö 
bland annat genom att skapa 
tätare interaktion mellan 
forskarutbildning, forskarskolan 
och PARSE. 

Schemalägg Fakultetsgemensamma 
handledarmöten. 
Aktivt ta del av erfarenheter från 
pågående UKÄ-utvärdering samt sprida 
värdefulla erfarenheter av detta arbete. 
Synliggöra fakultetsstyrelsernas ansvar 
för forskarutbildningens dimensionering 
avseende kvalitet och kvantitet.  
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ARBETSMILJÖ SOM INSPIRERAR 

 

 

Universitetsledningens 
prioriteringar 

Mål för Konstnärliga 
fakulteten 2018 – 2020 

Verksamhetsplan 2018 

 
• En socialt hållbar 

miljö 
 

Följa upp hur fakulteten följer Policy 
och handlingsplan för jämställdhet 
och likabehandling vid Göteborgs 
universitet. Utveckla en samsyn 
kring gott medarbetarskap. 

1. Tydliggöra och implementera 
aktiviteter enligt GU policy och 
handlingsplan.  
Fullfölja och analysera den påbörjade 
undersökningen av antagningen.  
2. Definiera vad ett gott 
medarbetarskap innebär.  Göra 
tydligt normerna för den arbetskultur 
vi bygger. 

 
• En socialt hållbar 

miljö 
 

Verka för en mer adekvat fördelning 
av arbetsbördorna inom fakulteten. 

Implementera utbildnings- och 
arbetstidsplanering enligt Konst 2025 

 
• Aktivt ledar- och 

medarbetarskap 
 

Utveckla en gemensam och attraktiv 
ledningsstruktur som säkerställer 
framtida försörjning av chefs- och 
ledningsuppdrag.  

Implementera Konst 2025 och den 
universitetsgemensamma chefspolicy 
som är under utarbetning 

• Kvalitetsdriven 
arbetsmiljö 

 

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

Kartlägga, åtgärda, följa upp 
arbetsmiljön 
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