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Dnr 885-16
Akademin för textil, teknik och ekonomi
Sektionen för Design
Olof Harbecke, sektionschef

Verksamhetsplanering - Lokal handlingsplan för Sektionen för Design 2017
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
Identifiera minst ett utländskt lärosäte för utbytestermin för (kand) TD
resp MD där kurser/utbildning huvudsakligen kan tillgodoräknas
Dokumentera risker för kurslabbar (design) för THS labb, färdigställa
sista riskanalyser maskinpark.
ArcInTexETN resultat

Mål
A8

Ansvarig
ERBL, MZE, HLA

Klart
201706

A7

Undervisningstekniker
(TM, MASI, CTA, OISA)
LAH, DDU, ANA

201706

A3

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.

20171231

Kommentar
Inleds vid LR 17 feb.

Uppföljning
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B4. Stödja lärares kompetensutveckling inom högskolepedagogik.
Åtgärd/aktivitet
Alla nyligen anställda ska ha genomgått eller påbörjat Hög. Ped. 2017
(gäller närmast UMA, ERBL, EFA, KLA)
Bättre organisera rekryteringsinsatser, nationellt/internationellt.
Insatsfördelning lärare/studenter för prio skolor (budget)

Mål
B4

Ansvarig
OLW, PMZ

Klart
201806

B5

HLA, ERBL, MZE

20170830

Kommentar
Personer kommer
successivt till
Tillsammans med webbinfo
(se nedan)

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
Åtgärd/aktivitet
ökad användning av KUT till något konkret (lektorer- )
Engagemang i Internationella forskargrupperingar
Anordna konferens

Mål
C3
C2/C5
C3/C5

Ansvarig
PMZ
CTO, DDU, LAH,
CTO

Klart
20170630
201706
20170731

Kommentar
Uppföljning lektorer
Inventering klar 201706
Konferens i Borås

D. Strategiska allianser
D1. Identifiera och etablera verksamhetsnära samarbeten nationellt och internationellt.
Åtgärd/aktivitet
Ett konkretisera en forskningsansökan tillsammans med Shenkar
University
Kraftsamla mot en större EU ansökan (jmfr ArcIntex ETN process), Gio
involveras (Dubi kontaktad)

Mål
D1

Ansvarig
DDU, OLW

Klart
201712

Kommentar

D1

CTO, DDU, OLW

2018

Plan påbörjas 201701, det
finns idag 1701 inget relevant
(konstnärligt spår)
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E. En aktör i det regionala innovationssystemet
E1. Etablera en struktur inom akademin som möjliggör samverkan och delaktighet i innovationssystemet.
Åtgärd/aktivitet
Finna medfinansiär för Stockholm Fashion Week (Mode)
Finna en medfinansiär för möbelmässan (Textil)
Upprätta praktiklista och återupprätta alumnikontakt för att skapa mer
kontakt m näringsliv i regionen

Mål
E2
E2
E2

Ansvarig
CTO
MZE
Utbildningsledare, OLW

Klart
201706
201711
201707

Kommentar
Kan förlängas till 171231

Ansvarig
OLW, HLA, KLA

Klart
201710

Kommentar

F2

LAH

2017-06-20

Utkast till sekt ledn.råd juni

F2

HLA, ERBL, MZE

20170630

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
Markant förbättra info om THS faciliteter som står till buds
F1
Utarbeta en strategi för det konstnärliga området vid Högskolan i Borås. Syfte
att nå en position bland de 10 bästa textildesign/fashion design miljöerna
globalt

Bättre organisera rekryteringsplan, nationellt/internationellt

I framtagandet av handlingsplanen för sektionen för design har OLW (sektionschef), CTO (Prof.) och DDU (Prof.) deltagit.

Beslutat av sektionschef:

Inrapportering av resultat:

___________________________
Datum:

___________________________
Datum:

Vi står i en egen labbklass och detta
måste synliggöras betydligt bättre. Pot.
Studenter måste nås av detta. För
rekrytering/m-föring

Tillsammans med webbinfo

