
Åtgärdsplan för 
Humanvetenskapliga området 
2017 – 2018

FORSKNING OCH UTBILDNING
Området ska 
• årligen utlysa medel för fakultets- och

disciplinöverskridande projekt och aktiviteter
• i samarbete med Avdelningen för forskningstöd

anordna återkommande seminarier för
att stimulera till fler externt finansierade
forskningsprojekt

• anordna seminarier och workshops för att öka
fakultets- och disciplinöverskridande samarbeten,
bland annat utifrån de humanvetenskapliga
profilområdena

• identifiera forskningsfält och utbildningar för
stärkt samarbete mellan fakulteterna och med det
naturvetenskapliga området, exempelvis inom
miljöforskning

• tillsammans med det naturvetenskapliga
området utveckla universitetets strategier för
forskningsinfrastruktur

• tillsammans med det naturvetenskapliga
området, inom ramen för etiska rådet, formulera
forskningsetiska riktlinjer

• sprida information om forskningsetik till områdets
forskare, lärare och studenter samt säkerställa
inslag om forskningsetik inom områdets utbildning
på forskarnivå

• utlysa strategiska medel för att stärka den
ämnesdidaktiska forskningen

• stimulera fakultetsöverskridande initiativ inom
utbildning på forskarnivå

• ta fram gemensamma mallar och riktlinjer för
utbildning på forskarnivå

• säkerställa att området har ett fungerande
kvalitetssäkringssystem för all utbildning

• ta fram riktlinjer för strategisk prioritering och
dimensionering av utbildningsutbudet, i relation
till kvalitet och resurser, för att säkerställa balans i
utbildningsåtagandet

• granska fakulteternas åtgärder för att förbättra
genomströmningen i utbildning på grundnivå och
avancerad nivå

Strategiernas åtgärdsplan beskriver områdets åtgärder för att nå de strategiska målen.
Uppföljning av strategierna ska ske årligen i områdesnämnden. 

• analysera den minskade studentandelen på
avancerad nivå

• se över utbudet av sommarkurser i syfte att främja
dels studenternas möjlighet att tillgodoräkna sig
sommarkurser i examen, dels samläsning mellan
flera utbildningar

• tillsammans med det naturvetenskapliga området
utveckla lärarutbildningarna och samarbetet
mellan ämnesinstitutioner och ämnesdidaktiska
institutioner

• utreda möjligheten att öka antalet utresande
studenter

• inventera och vid behov öka utbudet av kurser och
program på engelska på grundnivå

• se över stödet för arbetet med internationell
studentmobilitet inom området

• följa upp samarbetet mellan studentkårer,
fakulteter och institutioner i syfte att säkerställa
studentinflytande

• aktivt arbeta för breddad rekrytering och
ökad mångfald samt motverka social
snedrekrytering genom att bland annat informera
underrepresenterade samhällsgrupper om
utbildningsutbudet

• samla och sprida information om pedagogiskt
utvecklingsarbete

• vidta åtgärder för att minska institutionernas
myndighetskapital, särskilt avseende UGA.

REKRYTERING OCH KOMPETENSUTVECKLING
Området ska 
• utarbeta en mall för fakulteternas riktlinjer för

befordran
• följa upp kriterier för befordran och processer för

bedömning
• stimulera utbyte av erfarenheter kring rekrytering

och befordran
• årligen ta fram statistik över antalet internationellt

rekryterade lärare
• medverka i och följa upp universitetslärar-

utbildningen.
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SAMVERKAN
Området ska 
• inventera och synliggöra hur området på olika

nivåer samverkar med det omgivande samhället
• undersöka möjligheterna för olika former av

organiserad samverkan med arbetslivet
• följa upp fakulteternas arbete med

arbetslivsanknuten praktik i utbildningarna
• under områdesnämnden inrätta en beredning för

samverkan.

ORGANISATION OCH VERKSAMHETSSTÖD 

Området ska 
• vid behov genomföra samgåenden i syfte att skapa

stabila enheter
• utvärdera tidigare samgåenden och

organisationsförändringar
• förbättra det administrativa stödet till institutioner

i samgåendeprocesser
• aktivt medverka i planeringen av Albano.

INTERN OCH EXTERN KOMMUNIKATION
Området ska
• ta fram informationsmaterial om områdets

samverkan med det omgivande samhället
• förbättra och utveckla områdets webbplats
• synliggöra och marknadsföra områdets

utbildningar inom hållbar utveckling
• synliggöra samhällsinriktad miljöforskning med

universitetsövergripande perspektiv.
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