Vad diskuterades på Rektors
inspirationsdagar 24-25 aug?
En sammanfattning

Våra tillgångar
Närhet, tillgänglighet och
flexibilitet

-

Litenhet som tillgång. Snabbrörliga. Flexibla.
Nytt universitet. Mottagligt och öppet. Anpassa till
samhällsförändringar
Boende för studenter
Vi är inte ett anonymt universitet, vi känns som hemma.
Natur.
Eleverna har annan tillgång och kontakt med lärarna än på större
universitet. Personligt bemötande.

Samverkan

-

Med näringsliv och samhälle. Arbetslivsanknytning
Kommuner, företag, organisationer som leder till forskning och jobb
Professionsutbildningar

Personal och studenter

-

Kunskapsorganisation. Kundfokus.
Mötas! Möten mellan människor, på olika sätt och plan (distans,
campus, blended). Mix av fysiska och virtuella möten.
Bra dialog inflytande

Vår forskning

-

Skapa stolthet
Sprid goda exempel, internt och externt
Tvärvetenskapliga forskningscentra. Bredd.
Vintersportscentrum. Profilering, bred och spets.

Profilering

-

Distansutbildning
Spetskompetens inom forskning och utbildning
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Vilken roll vill vi spela? Omvärld? Trender?
Omvärld – regionalt

-

Breddad rekrytering
Validering av kompetens vid antagning till våra utbildningar
Lärarbrist
Kompetensförsörjning till näringsliv och offentlig sektor

Omvärld nationellt

-

Motverka segregation - kunskap om hur
Hållbart samhällsbygge – socialt, ekonomiskt och ekologiskt

Omvärld globalt

-

Hur ser framtidens spridning av information ut?

Hållbar resursanvändning

-

Hållbarhetsperspektiv i all forskning och utbildning
Forskning för hållbara produkter och tjänster

Klimat

-

Minskade utsläpp
Motverka klimatförändringar
Anpassa samhället till minskade utsläpp
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Vilka vill vi vara?
Närhet och tillgänglighet,
inkluderande och öppet

-

Flexibelt och prestigelöst
Närhet mellan lärare och elever, medarbetare – oavsett titel och org.
Tillhörighet och inkluderande. Det tillgängliga universitetet.
Breddad rekrytering, studenter och personal

Framåtanda, dynamiskt,
mångfald, gemenskap.

-

Nytänkande istället för nyfikenhet. Ungt men inte yngst,
”tonårsuniversitetet”, rebelliska och frigörande.
Handlingskraft och kaxighet. Hållbarhet.
Inkluderande och integrerande, ta tillvara nyanlända

Inspirerande miljö, nytänkande

-

Modigare sätt att arbeta – ”ÖFK
andan”

-

-

Välrenommerat

-

Fina lokaler och häftiga forskningsmiljöer, avancerad utrustning
Möten mellan människor, på olika sätt och plan (distans,
campus, blended) över gränser.
Rikt och levande studentliv och fokus på campus
Synliggöra labmiljöer. Mötesplatser över ämnes och
organisationsgränser
Mötas över gränserna, Faculty club – grönborgs en ggn i mån, en
avd anordnar, stafettpinne, speakers corner
Förändra strukturer. Tänka och våga jobba annorlunda.
Skapa/frigöra resurser för forsk/utbil genom att gå från A-F till u,g,vg
Utbildningar av bästa kvalitet! Arbetslivsanknytning,
uppdragsutbildningar och företagssamverkan
Kvalitet och professionalism

Utbildning och forskning går hand
i hand, stärk koppling mellan utb
och fo

-

Sammanflätande lärmiljöer – samarbete
Starkare koppling mellan utbildning och forskning
Skapa förutsättningar för nätverkande och samarbete
Skapa möjligheter för delaktighet som en del av en lärande
organisation, lokalt, regionalt och globalt

Mer fokus på medarbetare och
ledare

-

Bättre arbetsmiljö för att skapa större engagemang
Vi-känsla, inte dela upp, utb/fo, kärn/stöd, svall/öst

Vision
Globalt universitet med
regionalt engagemang

-

Varför inte regionalt universitet med globalt engagemang?
Vad betyder globalt universitetet?
Skillnad internationellt/globalt?
Engagemanget är mer än regionalt
Bör vi fokusera mer på regionen? Det vi gör regionalt ska användas som
hävstång internationellt samarbete

Livslångt lärande och
kompetensförnyelse

-

Bra och viktigt, men kaka på kaka. Skillnad?
Återköpsstrategi – studenter som återkommer genom hela livet,
vidareutbildas, utvecklas, breddas, spetsas osv.

Lägger stor vikt vid
samhällsengagemang

-

Ändra till ”driver samhällsutvecklingen”
Öppet universitet. Lika villkor. Olika studentgrupper.

Efterfrågade ord

-

Forskning. Pedagogik. Hållbar forskning.
Internationalisering. Mångfald.
Tvärvetenskaplig, samarbete över gränserna
Tillgänglighet och digitalisering
Medarbetarskap, tillit, respekt, kul på jobbet, bidra, ansvar trygghet.
God arbetsplats
Inkludering. Flexibilitet. Gränsöverskridande.
Samhällsengagemang genom integrationsarbete.
Profilera bredd och spetsutbildningar på rätt sätt
Näringslivsanknytning – lyhörda för det som efterfrågas i näringslivet.
Nyttiggörande, kunskap som kommer till användning
Närhet! Samarbete.
Miuns roll i regionen, landet och världen.

Nya förslag
• Miun är ett globalt universitet med regionalt engagemang för livslångt lärande som bidrar till att
lösa samhällsutmaningar
• Miun är ett globalt, inkluderande och öppet universitet med regionalt engagemang som lägger
stor vikt vid samhällsengagemang, livslångt lärande, forskning och kompetensförnyelse.
• Miun är ett universitet för livslång lärande och kompetensförnyelse som lägger stor vikt vid
samhällsengagemang.
• Miun är ett lärosäte med ett engagemang som spänner från det regionala till det lokala för
livslångt lärande samt kompetensförnyelse.
• Miun är ett globalt lärosäte med regional förankring som lägger stor vikt vid
samhällsengagemang.
• Våga spetsa: Våra studenter är bäst på att samarbeta/entreprenörer/nytänkande
• Vi utbildar, inkluderar och engagerar för framtiden, genom att vi gör…är… har
• Mittuniversitetet – globalt lärosäte med regionalt engagemang
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