
ÅRET 2018  
När jag blickar tillbaka på 2018 ser jag pusselbitar som börjar forma en helhet. Universitetets verksamhet 

och viktiga prioriteringar framträder allt tydligare. Grunden är vårt fokus på kvalitetsdriven forskning, 
utbildning och samverkan. Under året har vi tagit bestämda steg mot en ökad internationalisering, ett 

tydligare samverkansuppdrag och ambitionen att vara det hållbara universitetet.
Året har också bjudit på en del utmaningar – i omvärlden noterar vi att forskningens frihet inte ska tas 
för given. Inom akademin är vi öppna för kritik och debatt. Men vi måste värna om samtalsklimatet 

och aldrig kan vi acceptera hot och hat. Under hösten har vi lagt grunden för ett nytt visions- och 
strategiarbete som ska vila på universitetets kärnvärden. Tillsammans ska vi forma modiga strategier som 

kan leda oss och flytta fram positionerna ytterligare.

Eva Wiberg, rektor

FORSKNING
• Påbörjat RED19, kvalitets

utvärdering av forskning och 
forskningsmiljöer.

• Deltagit i nio projekt för att 
utveckla lärosätenas sam
verkan.

• Ökat vårt engagemang i 
internationella samarbets
projekt och nätverk.

• Toppat listan över beviljade 
belopp från Vetenskapsrådet 
inom humaniorasamhälls
vetenskap. 

• Utvecklat försöksverksam
heten kring praktiknära 
forskning i skolan.

UTBILDNING:
• Fortsatt implementera  

policyn för kvalitetssäkring 
och kvalitetsutveckling.

• Stärkt förutsättningarna för 
blended learning och nät
buren undervisning. 

• Beslutat om obligatorisk 
utbildning i forskningsetik för 
nya doktorander.

• Kartlagt och tagit initiativ för 
att stärka studentinflytandet.

• Genomfört benchmarking
projekt om arbetslivs   
an knytning i utbildningen.

ARBETSMILJÖ:
• Fokuserat på strategisk 

kompetensförsörjning,  
kvalitetssäkring av rekryte
ringsprocesser och  
jämställdhetsintegrering.

• Fortsatt utveckla lednings
systemet för arbetsmiljö.

• Satsat på nya utbildningar 
och nätverk för chefer.

• Utvecklat strategi och stöd 
vid konflikthantering.

• Initierat pilotprojekt för att 
stödja studenter som utsatts 
för diskriminering eller tra
kasserier.

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

EKONOMI FORSKNINGPERSONAL

studenter
26 037 helårsstudenter

6 198 examina

47 538
1 710 

forskarstuderande
240 examina

6 415 
anställda 

motsvarande 
5 825 årsarbetare

DÄRUTÖVER:
• Tagit initiativ till samordnad 

satsning på forskning och 
utbildning inom artificiell 
intelligens. 

• Intensifierat arbetet med att 
utveckla nya lokaler för  
forskning och utbildning. 

• Genomlyst universitetets 
berednings och besluts
processer.

• För tredje året toppat  
Naturvårdsverkets ranking 
av myndigheternas miljö
ledningssystem.

• Inlett ett nytt visionsarbete.
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