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VISION
SKH ska vara ett ledande konstnärligt
universitet som genom sin banbrytande
utbildning och forskning stärker konstens
kraft och förmåga att möta samhällets
utmaningar.

MÅL
För att uppnå visionen ska vi främja en
samlad miljö som möjliggör till ansvarsfullt
risktagande inom konstskapande där vi:
■

■

■

■

utbildar morgondagens tongivande konstnärer,
forskare och pedagoger som kan driva
utvecklingen av konstarterna i samhället
utvecklar experimentella, innovativa och samverkansdrivna konstnärliga forskningsmiljöer
där konstformer, dialogen kring konsten och
utbildningarna stärks
bidrar på konstnärlig grund till en aktiv
dialog med det omgivande samhället
genom nyskapande arenor
gemensamt bär en kultur med stark vi-känsla
som utmärks av ansvar, tillit och engagemang
där olikheter tillvaratas

UTBILDNING
Vårt mål är att:

utbilda morgondagens tongivande konstnärer,
forskare och pedagoger som kan driva
utvecklingen av konstarterna i samhället
För att nå målet ska vi:
■

■

■

■

■

■

■

bedriva spetsutbildning inom våra konstformer
förse studenter med möjlighet att utveckla en
praktisk skicklighet förenat med en gedigen bildning
möjliggöra för studenter att lägga grunden för
ett hållbart och självständigt konstnärskap i en
föränderlig omvärld
bedriva studentcentrerat lärande där studenter aktivt
påverkar sina studier och studiemiljö
säkerställa forskningsförberedande och forskningsanknutna utbildningar med dynamisk interaktion
mellan konstformer
främja att internationella och interkulturella perspektiv
genomsyrar våra utbildningar
utveckla pedagogiska metoder för framtidens
konstnärliga utbildningar

FORSKNING
Vårt mål är att:

utveckla experimentella, innovativa och samverkansdrivna konstnärliga forskningsmiljöer
där konstformer, dialogen kring konsten och
utbildningarna stärks
För att nå målet ska vi:
■

■

■

■

■

■

■

säkerställa utbyte och dialog mellan forskning och
våra utbildningar
vidareutveckla forskningsmiljön genom att stärka
samspelet mellan de olika forskningsinriktningarna
främja internationella och interkulturella perspektiv
i vår konstnärliga forskningsmiljö
utveckla konstnärliga forskningsprojekt i performativa
och mediala praktiker som beaktar FN:s globala mål
för hållbar utveckling Agenda 2030
skapa nya arenor där den konstnärliga forskningen
får ökat genomslag i offentligheten och utmanas i
möten med andra perspektiv
aktivt verka för att öka andelen externfinansierad
forskning
utveckla nya format för forskningssamverkan
nationellt och internationellt

SAMVERKAN
Vårt mål är att:

bidra på konstnärlig grund till en aktiv
dialog med det omgivande samhället
genom nyskapande arenor
För att nå målet ska vi:
■

■

■

■

■

■

■

vara ett öppet och inbjudande lärosäte som aktivt
deltar i formandet av vår gemensamma framtid
verka för ett kreativt experimenterande utbyte med
det fria kulturlivet, institutioner och näringsliv
samverka med högskolor och universitet nationellt
och internationellt för att utveckla ny kunskap och
öppna för nya perspektiv
sprida resultat och processer från konstnärlig
utbildning- och forskning
interagera med det omgivande samhället för att
utveckla och genomföra relevanta utbildningar
och forskning
ta tillvara alumners erfarenhet och kunskap i
utvecklandet av vår verksamhet
identifiera och samverka med aktörer som kan
vidga vår finansieringsbas

SKH TILLSAMMANS
Vårt mål är att:

gemensamt bära en kultur med stark vi-känsla
som utmärks av ansvar, tillit och engagemang
där olikheter tillvaratas
För att nå målet ska vi:
■

■

■

■

■

■

■

■

skapa engagemang och delaktighet genom tydlig
och öppen kommunikation
kontinuerligt arbeta för jämlikhet och för att skapa
en trygg arbets- och studiemiljöplats där alla möts
på lika villkor, oavsett bakgrund
stärka samarbetet över institutionsgränserna
utveckla hållbarhet i utbildning, forskning och
infrastruktur
med breddad rekrytering och breddat deltagande
spegla samhällets sammansättning
säkra en hållbar kompetensförsörjning
vidareutveckla transparenta, ändamålsenliga och
resurseffektiva administrativa processer som stödjer
utbildningarna och forskningen
förverkliga planerna avseende samlokalisering till
ett konstnärligt universitetscampus i Stockholm
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