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Fokusområden 2017-2019
•

Den hållbara högskolan
Högskolan har en mycket viktig uppgift i att utveckla, förklara och förmedla kunskap inom
hållbar utveckling. Högskolan ska utvecklas till och vara den hållbara högskolan. En hållbar
högskola har fokus på hållbar utveckling i utbildning och forskning.
Jämställdhetsintegrering och god arbetsmiljö är självklart för den hållbara högskolan. Att
vara en hållbar högskola innefattar ett globalt perspektiv och en kontinuerlig ökad
internationalisering genom ökad rörlighet bland studenter och medarbetare och fler
inresande studenter, gästlärare och forskare. Den hållbara högskolan värnar studenten
genom att verka för goda boendemiljöer och säkra transporter till och från campus.
Utvecklingen mot och etableringen av den hållbara högskolan sammanfaller med
strävandena att erhålla formell status som det tredje universitetet i Västsverige.

•

Utveckling av högskolans utbildningsverksamhet
För att fortsätta utveckla högskolans utbildningsverksamhet ska särskilt de utbildningar som
stärker högskolans arbete mot etablering av kompletta akademiska miljöer prioriteras. Under
perioden ska en strategi för högskolans forskarutbildningar utarbetas. Av strategin ska
framgå hur högskolan ska gå vidare med att utveckla forskarutbildning inom områdena
Handel och IT och Pedagogiskt arbete samt hur redan erhållna examensrättigheter på
forskarnivå ska kvalitetsutvecklas. Vidare ska Lärarutbildning på campus Skaraborg,
förstärkning av utbildningsprogram inom området samhällsbyggande och förberedelser för
socionomutbildning fokuseras. Fortsatta satsningar ska göras inom högskolepedagogik som
ett medel för att sätta studentens lärande i centrum.

•

Utveckling av högskolans forskningsverksamhet
För att stärka högskolans forskningsområden och utveckling av kompletta akademiska
miljöer och som ett led i att öka forskningsfinansieringen samt skapa en bättre balans mellan
utbildning och forskning (60:40) ska strategiska satsningar göras. Särskilt ska prioriteras
uppbyggnaden av nätverk för ansökningar till EU:s forskningsbudget Horisont 2020. En
särskild partner som ska prioriteras är KK-stiftelsen.

•

Strategiska allianser
Ett framgångsrikt lärosäte har etablerade starka samarbeten med andra lärosäten nationellt
och internationellt. Samarbetet, som bör vara inom flera verksamhetsområden, ger
inspiration och stärker redan starka utbildningar och forskning. Det förmedlar också en bild
av ett attraktivt lärosäte intresserat av att lära av andras erfarenheter. Vi har ett utvecklat
strategiskt samarbete på flera nivåer med University of Highlands and Islands och

Högskolan i Skövde vilket under perioden ska fördjupas och leda fram till en strategisk
allians. Ytterligare strategiska allianser ska prövas under perioden, bland annat ska former
för samverkan med Högskolan i Östfold prövas.
•

En aktör i det regionala innovationssystemet
Under perioden ska Science Park Borås utvecklas till den självklara plattformen för
samverkan och innovation samt till att vara ett starkt varumärke för regionen. Med Science
Park Borås som bas ska högskolans utbildning och forskning bidra till fortsatt utveckling av
det regionala innovationssystemet och möjliggöra innovationer baserade på vår verksamhet.
Under perioden ska Science Park Borås ta initiativ till och arrangera aktiviteter riktade mot
forskare och lärare vid Högskolan i Borås såväl som externa aktörer.

•

Utveckling av den konstnärliga utbildningen och forskningen
Högskolan i Borås bedriver en unik verksamhet inom området textil och mode som har
förutsättning att gå från nationellt ledande och internationellt erkänd till internationellt
ledande. För att åstadkomma en sådan utveckling krävs ökad statlig finansiering. Vidare ska
tvärvetenskap inom området design utvecklas och konstnärliga metoder och angrepssätt
utvecklas och prövas inom övriga forskningsområden. Under perioden ska en strategi för
den konstnärliga utbildningen och forskningen utarbetas vid Högskolan i Borås.

.

