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Göteborgs universitet är på stark frammarsch enligt rankningsföretaget Times Higher 
Education, som lyfte oss till en niondeplats på en internationell topp 30-lista av 
effective publishers. Vi gläds dessutom åt stora bidragsökningar. 

Efter drygt ett halvår som ny rektor är det också min upplevelse att vi är ett lärosäte 
”på gång”. Bakom årets framgångar ligger det högkvalitativa insatser, och vi fortsätter 
att stärka vår strategiska förmåga ytterligare inom utbildning och forskning. 

För att utveckla universitetet som arbetsgivare skapade vi en ny struktur för vårt 
systematiska arbetsmiljöarbete. Det ska vara lätt att göra rätt, tryggt och rättssäkert 
när problem uppstår. Studentinflytande stod högt på agendan under året, och ska 
fortsätta att göra det.

Att stänga böckerna för 2017 innebär även att blicka framåt, och vi har naturligtvis 
både glädjeämnen och utmaningar framför oss. Jag ser fram emot att vi på ett mer 
fördjupat sätt diskuterar universitetens roll i samhället. 

Eva Wiberg
Rektor
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FORSKNING
• Inlett arbetet med RED19, en 

utvärdering av universitetets forskning 
och forskningsmiljöer.

• Beviljats åtta ansökningar i Vinnovas 
utlysning för utveckling av lärosätenas 
samverkanskapacitet.

• Värd för tre av de nationella 
forskningsinfrastrukturer som beviljats 
stöd från Vetenskapsrådet.

• Erhöll en tredjedel av medlen från 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelses 
projektanslag till grundforskning inom 
medicin och naturvetenskap.

• Beslutat om att inrätta en 
forskningsnämnd för strategiska 
forsknings- och samverkansfrågor.

UTBILDNING
• Implementerat policy för kvalitetssäkring 

och kvalitetsutveckling – som nu även 
innefattar forskarutbildningen.

• Utvecklat principerna för omfördelning 
av utbildningsplatser, för att skapa ökad 
dynamik.

• Stärkt internationaliseringsarbetet – 
ökad studentmobilitet och engagemang 
i internationella samarbetsprojekt.

• Etablerat den pedagogiska akademin 
och fortsatt arbetet med att integrera 
blended learning i undervisningen.

• Startat utvecklingen av tre nya 
kompletterande utbildningar för 
personer med utländsk examen.

ARBETSMILJÖ
• Utvecklat processen för uppföljning av 

det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

• Fortsatt arbetet för ökad jämställd hets-
integrering. 

• Beslutat om policy och handlingsplan för 
tillgänglighet.

• Utvecklat särskild chefsutbildning inför 
rekrytering och tillsättning av flera nya 
dekaner och prefekter. 

DESSUTOM 
HAR VI
• Anordnat en sommarskola för nyanlända.

• Fått högsta betyg i Universitets kanslers-
ämbetets utvärdering av hållbar utveckling 
i utbildningen.

• Tagit fram en policy för det samlade 
administrativa verksamhetsstödet.

• Startat en försöksverksamhet mellan 
lärosäten och skolhuvudmän kring 
praktiknära forskning.


