
 

 

 
  

 

 

HANDLINGS- OCH VERKSAMHETSPLAN 2020  
Dnr GU 2019/1785   

Universitetsledningen 
DATUM: 
20190912 

BESLUTAD AV: 
Rektor 

KONTAKTPERSON: 
Magnus Petersson 

  
  



 

2 (8) 

 

FORSKNING SOM PÅVERKAR 
Vision 2020:  
Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2020 har internationellt ledande forskningsmiljöer inom samtliga vetenskapsområden. Vår forskning är nyskapande 
och präglas av mångvetenskapligt samarbete. Den är utbildningsanknuten och i nära kontakt med omvärlden. 

Prioriteringar och mål 2020 Verksamhetsplan 2020 

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

Etablera en verksamhet för partnerskap och fundraising.  
 
Fortsätta utveckla befintliga samarbeten med andra lärosäten, särskilt 
internationella universitet (t.ex. Eutopia). 
 
Synliggöra och utnyttja de resultat som Vinnovafinanseriade projekt för 
att utveckla lärosätenas samverkanskapacitet, samt RED19s 
samverkanspanel kommit fram till i kommande vision och 
strategidokument.  

Fortsatt arbeta för kvalitetsdriven forskning och kreativa 
forskningsmiljöer 
 

Etablera ett universitetsgemensamt kvalitetssäkringssystem för forskning 
och samverkan med utgångspunkt i rekommendationer från RED19 och 
SUHF samt från UKÄ:s vägledning för granskning av lärosätenas 
kvalitetssäkringsarbete av forskning.  
 
Vidta åtgärder med anledning av RED19. 
 
Etablera en universitetsgemensam policy, system och processer för 
forskningsdata och information.  
 

Öka vår externfinansiering, särskilt internationell finansiering, på samtliga 
vetenskapsområden 
 

Ta fram rekommendationer för att öka deltagande i internationella 
forskningsprogram och öka kunskap om EUs kommande 
forskningsprogram Horizon Europe.  
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UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ   

Prioriteringar och mål 2020 Verksamhetsplan 2020 

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

Fortsatt arbete med forskarutbildningens dimensionering.  
 
Verka för formaliserat karriärstöd till doktorander.  
 

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

Utveckla befintliga samarbeten med andra lärosäten, särskilt 
internationella universitet (t.ex. Eutopia).  

Kvalitetssäkra formerna för utbildning på forskarnivå. Aktivt arbeta för erfarenhetsutbyte av goda exempel avseende 
fakulteternas kvalitetsarbete. 
 
Vidta åtgärder med anledning av RED19. 
 
Verka för att doktorandernas speciella arbetssituation beaktas i 
universitetets arbetsmiljöarbete.  
 
Utveckla nätverk för institutionernas forskarutbildningsansvariga. 
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UTBILDNING SOM FÖRNYAR 
Vision 2020:  
Vårt mål är att utbildningen vid Göteborgs universitet år 2020 kännetecknas av hög vetenskaplig och konstnärlig kvalitet, med pedagogisk excellens och en 
uttalad internationell profil. Parallellt med utvecklingen av utbildningsprogram ska universitetet ta ansvar för bildning och livslångt lärande, genom ett brett 
utbud av fristående kurser. 

Prioriteringar och mål 2020 Verksamhetsplan 2020 

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

Utveckla och implementera ett universitetsgemensamt systemstöd som 
kartlägger olika studentgruppers utbildningsval, väg genom och/eller 
avhopp från utbildningen, i syfte att kunna analysera och vidta adekvata 
åtgärder. 
 
Bevaka och stödja fakulteternas arbete med att främja utbildningarnas (1) 
hållbarhetsintegrering, (2) arbetslivsanknytning och (3) 
jämställdhetsintegrering.  
 
Implementera ett reviderat system för hållbarhetsmärkning av kurser och 
program, i enlighet med fastställd projektplan. 
 
Vidareutveckla nuvarande externa samarbeten kring uppdragsutbildning 
och kompetensutvecklingskurser.  
 
Utveckla samverkansforum för att stärka arbetet med AI och digitalisering 
inom utbildningsutbudet. 
 
Stödja fakulteternas arbete med internationell studentmobilitet, 
samarbetsavtal/strategiska partners, Short Term Mobility, inklusive vidta 
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adekvata åtgärder på basis av utfallet av The International Student 
Barometer. 
 
Implementera och genomföra en universitetsgemensam internationell 
sommarskola, i enlighet med utarbetad plan. 
 
Implementera och genomföra samarbetet inom EUTOPIA-nätverket, i 
enlighet med utarbetad plan. 

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

Stödja utvecklingen av den universitetsgemensamma pedagogiska 
akademin och fakulteternas arbete med utlysning och antagning av 
excellent lärare. 
 
Bevaka, stödja och informera berörda ledningsorgan om lärosätets 
utveckling och behov av studie- och lärmiljöer, på basis av kartläggningen 
Studie- och lärmiljöer vid Göteborgs universitet (2018)  
från enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL).  
 

Ha etablerat en infrastruktur för utbildning baserad på ”blended learning” 
som stödjer pedagogisk utveckling och fort- och vidareutbildning. 

Bevaka och stödja arbetet med att utveckla digital kompetens i undervisning 
och examination, i enlighet med fastställd projektplan för DigiKomp 2019-
2021.  
 

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

Vidta adekvata universitetsgemensamma kvalitetsstärkande och 
kvalitetsutvecklande åtgärder, på basis av erfarenheter och behov 
framskrivna i 2019 års kvalitetsrapport.  
 
Främja implementeringen av universitetets policy för kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling, genom att (1) vidareutveckla den årliga kvalitets-
rapporten till rektor och universitetsstyrelsen, och (2) delge fakulteter och 
institutioner goda exempel på kvalitetsutvecklande åtgärder inom lärosätet.  
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ARBETSMILJÖ SOM INSPIRERAR 
Vision 2020:  
Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2020 ska ha ökat sin attraktivitet som arbetsplats genom en ändamålsenlig organisation, ett aktivt ledarskap och stärkt 
delaktighet för medarbetare och studenter på alla nivåer. Lika villkor, förutsättningar och möjligheter är självklara utgångspunkter för en god arbetsmiljö. 

Prioriteringar och mål 2020 Verksamhetsplan 2020 
 

Ett aktivt ledar- och medarbetarskap Initiera, följa utfallet av och vidta åtgärder med anledning av den 
universitetsgemensamma medarbetarundersökningen. 
 

En socialt hållbar arbetsmiljö Initiera och stödja det strategiska arbetet för att reducera stressrelaterad 
ohälsa hos medarbetare och studenter. 
 
Framtagande av nytt arbetstidsavtal för lärare. 
 
Stödja utvecklingen av det strategiska kris- och kontinuitetsarbetet på 
Göteborgs universitet. 
 
Samordna och stödja insatser för att förebygga och hantera sexuella 
trakasserier samt hat, hot och våld. 
 
Förstärka det universitetsgemensamma likabehandlingsarbetet. 
 
Följa implementeringen av nytt studenthälsoavtal. 
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Kvalitetsdriven arbetsmiljö Stödja vidareutveckling av universitetets ledningssystem för god 
arbetsmiljö med särskilt fokus på:  
 

• Säkerhet och fysisk arbetsmiljö 
• Kemikalie-, bio- och laboratoriesamarbete  
• Nybyggnationer, ombyggnationer och lokalplanering  
• Utveckla och implementera processer till stöd för universitetets 

strategiska lokalförsörjningsarbete med utgångspunkt i 
genomförda utredningsuppdrag. 
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ÖVERGRIPANDE PRIORITERINGAR 

Prioriteringar och mål 2020 Verksamhetsplan 2020 
 

Vision 2030 En ny vision med tillhörande strategier samt ändamålsenliga budget- 
planerings- och uppföljningsprocesser ska arbetas fram och beslutas. 
 

 
 


