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VISION
Stockholms konstnärliga universitet skapar
genom sin unika sammansättning av utbildningar
och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens
kunskaps- och samhällsutveckling.

MÅL
För att uppnå visionen ska vi:
■

■

■

■

■

■

utbilda självständiga konstnärer, pedagoger och forskare
som driver utvecklingen inom sina områden
vidareutveckla den dynamiska och kritiskt reflekterande
miljön för forskning och utvecklingsarbete
utveckla mötesplatser och föra dialog med de professionella
fälten och det omgivande samhället
vidareutveckla våra kompetenser för att möta framtida
utmaningar och förändrade förutsättningar med excellens,
mångfald och risktagande
vara en administrativt sammanhållen organisation med en
transparent, attraktiv och dynamisk studie- och arbetsmiljö
där vi arbetar för en bred rekrytering av studenter och
medarbetare
uppfylla kraven för att uppnå universitetsstatus

Utbildning och
utbildningsmiljö
Vårt mål är att:

Utbilda självständiga konstnärer, pedagoger och
forskare som driver utvecklingen inom sina områden.

För att nå målet ska vi:
■

■

■

■

■

stärka kvaliteten i och utbytet
mellan våra utbildningar
aktivt utveckla och anamma
innovativa pedagogiska
metoder
erbjuda en tydlig progression
i utbildningarna från grundnivå via avancerad nivå till
forskarnivå
främja samarbetet mellan
utbildning, forskning och
yrkesliv
förbereda studenterna för ett
konstnärskap i en föränderlig
omvärld

Forskning och
utvecklingsarbete
Vårt mål är att:

Vidareutveckla den dynamiska och kritiskt reflekterande miljön för forskning och utvecklingsarbete.

För att nå målet ska vi:
■

■

■

■

ge goda förutsättningar för
kompetensutveckling,
utvecklingsarbete och
forskning inom våra konstområden
främja ett dynamiskt samspel mellan utbildningarna
och forskningen
vidga samverkan mellan
olika kunskapsområden
med stöd i konstnärliga
uttryck och metoder analysera och utmana de tillstånd
och processer som formar
samhället

Samverkan med det
omgivande samhället
nationellt och internationellt
Vårt mål är att:

Utveckla mötesplatser och föra dialog med de
professionella fälten och det omgivande samhället.

För att nå målet ska vi:
■

■

■

■

bjuda in till en öppen och
inkluderande miljö
aktivt bidra till och medverka
i nationella och internationella
nätverk
utveckla rutiner för att initiera
och underhålla korta och
långsiktiga samarbeten som
höjer kvaliteten i verksamheten
öka utbildningens och
forskningens synlighet och
genomslagskraft genom att
sprida dess processer och
resultat

■

erbjuda utbildningar och
utbyten som är attraktiva för
studenter och lärare nationellt och internationellt

Organisationer och resurser
Vårt mål är att:

Vara en administrativt sammanhållen organisation
med en transparent, attraktiv och dynamisk studieoch arbetsmiljö där vi arbetar för en bred rekrytering
av studenter och medarbetare.

För att nå målet ska vi:
■

■

■

■

vara en tydlig organisation
med klar delegationsordning
och ansvarsfördelning
vidareutveckla ett aktivt
ledar- och medarbetarskap

■

■

vidareutveckla ändamålsenliga administrativa processer
som stöder utbildningarna
och forskningen
vidareutveckla den interna
kommunikationen för att
skapa en gemensam
kommunikationskultur
med meningsutbyten och
mångfald i en god studieoch arbetsmiljö

■

■

implementera ett kvalitetssäkringssystem som säkerställer och utvecklar kvaliteten i verksamheten
säkra en tryggad kompetensförsörjning genom att attrahera potentiella medarbetare
och skapa utvecklingsmöjligheter för nuvarande medarbetare
systematiskt och målmedvetet verka för ”breddad
rekrytering” av studenter
och medarbetare
skapa förutsättningar för ett
gemensamt campus
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