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2010-03-03

Verksamhetsplan för Institutionen för nordiska språk
Planen är fastställd av institutionsstyrelsen 2010-03-03.
Inledande kommentar: det bör observeras att endast nya initiativ tas upp nedan.

Långsiktigt mål
Vi ska utveckla en långsiktig plan för institutionens verksamhet (förslagsvis för 2011–2015).
Viktiga utgångspunkter för detta arbete är dels universitetets övergripande vision, dels det
dokument som vi själva har tagit fram under 2009 (”Ang. Ledande och potentiellt ledande
forsknings- och utbildningsområden”). I detta arbete ingår bland annat att
1. se över vårt kursutbud i syfte att ”optimera” det med hänsyn till lönsamhet och
effektivitet å ena sidan samt mål och uppgifter å den andra
2. se över vår forskningsprofil och vårt behov av kompetensutveckling
3. formulera en rekryteringsstrategi med hänsyn tagen till våra styrkor och svagheter,
behov av lärarkompetens och forskning på olika områden. Huvudansvar: prefekten
och ledningsgruppen.

Åtgärder som ska genomföras under 2010
Övergripande uppgifter
•

Vi ska skapa utrymme för och utveckla former för att kunna föra fortlöpande
diskussioner om institutionens framtida inriktning och eventuella profilering.
Huvudansvar: prefekten och ledningsgruppen.

•

Vi ska påbörja arbetet med att utveckla en långsiktig plan. Till detta hör att formulera
en rekryteringsstrategi. Huvudansvar: prefekten och ledningsgruppen.

Fokusområde: Utbildning
•

Vi ska se över kandidat- och masternivåerna i syfte att göra dem mer attraktiva för
studenterna och därmed öka såväl rekrytering och genomströmning samt integrera
dem mer i vår övriga verksamhet. Huvudansvar: Judith Chrystal, Inger Lindell, Olle
Josephson och Cecilia Falk.

•

Vi ska försöka finna och utveckla goda former för samarbete mellan institutionen och
övriga i lärarutbildningen inblandade institutioner. Huvudansvar: prefekten och
ansvariga för lärarutbildningen.

•

Vi ska utarbeta en plan för hur vi ska hantera det faktum att vi inte längre får anställa
adjunkter. Huvudansvar: prefekten och ledningsgruppen.
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•

Vi ska fortsätta vår översyn av kursernas innehåll, krav, examination och progression
i syfte att säkerställa kvaliteten i utbildningen. Huvudansvar: studierektorerna och
kursföreståndarna.

•

Vi ska utöka vårt samarbete med andra institutioner inom fakulteten genom att
erbjuda kurser i nya gemensamma kandidatprogram. Huvudansvar: Judith Chrystal.

•

Vi ska utöka vårt samarbete med Centre for Academic English i syfte att utveckla och
erbjuda kurser i akademiskt skrivande i engelska och svenska m.m. Huvudansvar:
Hans Strand och Judith Chrystal.

Fokusområde: Forskning
•

Vi ska påbörja arbetet med att verka för att en forskarskola med språkbruksinriktning
kommer till stånd inom de närmaste åren. Huvudansvar: Olle Josephson och Catrin
Norrby.

•

Vi ska se över och förbättra presentationen av vår forskning på institutionens
webbplats. Huvudansvar: Cecilia Falk i samarbete med ”inriktningsansvariga” och
övriga forskare.

Fokusområde: Studenter och anställda
Vi ska verka för att fler genomgår ledarskapsutbildning. Huvudansvar: prefekten.
Fokusområde: Ekonomi och infrastruktur
•

Vi ska vidta åtgärder för att eliminera eller åtminstone minska det budgetunderskott
som bland annat uppstått som en följd av olika beslut på central nivå. Huvudansvar:
prefekten och ledningsgruppen.

•

Vi ska klargöra hur beslutsfattandet på institutionen ser ut. I detta arbete ingår också
att inventera förekomsten av eventuella delegationsbeslut och att utfärda nya sådana
om så behövs. Huvudansvar: prefekten och ledningsgruppen i samarbete med dem
som är sammankallande i de fasta arbetsgrupper som finns.

