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Verksamhetsplanering - Lokal handlingsplan för Sektionen för Resursåtervinning och samhällsbyggnad2017

A. Den hållbara högskolan
A1. Samtliga utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå ska innehålla minst en obligatorisk diplomerad kurs inom hållbar utveckling.
A2. Studenternas självständiga arbeten ska i ökad grad belysa hållbar utveckling.
A3. Omfattningen av publikationer som behandlar hållbar utveckling ska öka.
A4. Säkerställa internationella utbytesavtal för studenter och lärare som är relevanta för akademins utbildningsprogram.
A5. Öka synligheten av internationella gäster för studenter, lärare och forskare
A6. Bidra till att göra Högskolan i Borås till en attraktiv plats för internationella studenter, lärare och forskare
A7. Säkerställa en tydlig ansvarsfördelning för arbetsmiljön på alla labb inom akademin.
Åtgärd/aktivitet
Nominera kurser för diplomering för By, En, Ke
Utreda möjligheterna för ökat utbyte för bygging, samt om
magisterutbildningen i samhällsbyggnad kan ges på engelska.
Färdigställa websida SCRR – Resursåtervinning, ”varumärksbyggande”
Resursåtervinning.

Mål
A1
A4

Ansvarig
PT, KIK
KIK

Klart
170815
171201

Kommentar

A6

PT

170531

Informationsmöten för att säkerställa att alla inom sektionen ska vara
medvetna om sin roll och sitt ansvar för en god arbetsmiljö på labb.

A7

PT

170215

I samverkan med
forskarskolan. Slutdatum
avgörs även av
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Utreda vilka insatser som krävs för ökad studentrekrytering
nationellt/internationellt och i möjligaste mån genomföra dessa inför
2018
Utreda resursbehov för ökat studentantal inom samhällsbyggnad som
presenteras skriftligt

A8

PT, DAK, KIK

170531

A8

KIK

170401

Resursbehov samhällsbyggnad kopplat till C4

Klart
20171101
20170531

Kommentar

B. Utveckling av högskolans utbildningsverksamhet
B1. Utveckling av nya utbildningar ska vara en del av akademins prioriterade områden.
B2. Etablera masterprogram inom akademins prioriterade områden.
B3. Medverka i att säkerställa förutsättningar för en forskarutbildning inom Handel och IT/Digital handel.
B4. Stödja lärares kompetensutveckling inom högskolepedagogik.
Åtgärd/aktivitet
Utreda mastersprogram inom samhällsbyggnad.
Genom förfrågan samla in önskemål kompetensutveckling i
högskolepedagogik och sträva efter att beakta detta vid
tjänsteplaneringen. Tas även upp vid utvecklingssamtal.

Mål
B2
B4

Ansvarig
KIK
PT, KIK, DAK

C. Utveckling av högskolans forskningsverksamhet
C1. Etablera en akademiövergripande forskningsprofil.
C2. Öka antalet forskningsansökningar inom de för akademin prioriterade områdena.
C3. Etablera forskargrupper inom akademin.
C4. Utveckla forskningsmiljöer inom Industriell ekonomi/logistik och Samhällsbyggnad
Sektionsspecifika mål
C5. Ökad verksamheten inom polymer kopplat till resursåtervinning
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Åtgärd/aktivitet
Initiera samtal om vad som krävs för att den polymera verksamheten
inom Resursåtervinning ska kunna utvecklas.

Mål
C2,
C5

Ansvarig
PT

Inför budget 2018 analysera behovet av professor/docent
Resursåtervinning
Presentation inför sektionen på förslag hur forskningsverksamheten
inom samhällsbyggnad utvecklas.

C2

PT

C4

KIK

Klart
2017-05-31

Kommentar
Måste ske i samverkan med
sektionen för Textil
teknologi.

2017-04-01

Kopplas även till A8.

Klart
171031

Kommentar
I samverkan med
forskarskolan

Klart

Kommentar

D. Strategiska allianser
D1. Identifiera och etablera verksamhetsnära samarbeten nationellt och internationellt.
Åtgärd/aktivitet
Stärka ”Varumärksbyggande” Resursåtervinning-SCRR genom
färdigställande av webbsida, färdigställande av E254, och synas mer på
högskolans webbsida.

Mål
D1

Ansvarig
PT

E. En aktör i det regionala innovationssystemet
E1. Etablera en struktur inom akademin som möjliggör samverkan och delaktighet i innovationssystemet.

Åtgärd/aktivitet

Mål

Ansvarig
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F. Utveckling av den konstnärliga utbildningen och forskningen
F1. Förvalta och utveckla en internationellt stark position inom området design.
F2. Utarbeta en strategi för det konstnärliga området vid Högskolan i Borås.

Åtgärd/aktivitet

Mål

Ansvarig

Klart

Kommentar

I framtagandet av handlingsplanen för sektionen för Resursåtervinning och samhällsbyggnad har Peter Therning (sektionschef), Kimmo Kurkinen
(studierektor) och Dan Åkesson (studierektor) deltagit.
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