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Vi formar vår utveckling

Vår vision

Strategidokumentet du håller i din hand bidrar till den gemensamma bilden av vårt
uppdrag och vår utveckling, vår vision och det värde vi tillsammans vill skapa.

Mittuniversitetet är ett globalt universitet med regionalt engagemang där vi forskar och
utbildar för hela livet.

Strategin är
• en och samma för hela universitetet
• framtagen efter samtal och dialog i hela verksamheten
• sammanhållen och innehåller färre, gemensamma mål

I vårt uppdrag, och i förutsättningarna för hur vi tar oss an det, ligger en uppgift att
utveckla och sprida. I sitt fundament är uppdraget globalt och tidlöst – det riktar sig
till hela världen, och till hela livet.

Strategin ger verksamheten möjlighet att planera och genomföra aktiviteter som
bidrar till de gemensamma målen. Den skapar goda förutsättningar för att tillvarata
och utveckla den kompetens, de erfarenheter och de goda idéer som finns inom
verksamheten.

Mittuniversitetets uppdrag
Vår grundläggande akademiska uppgift är att utveckla och sprida ny kunskap. Enligt
Högskolelagen i uppdrag att erbjuda utbildning och forskning av högsta kvalitet.
Alla medarbetare på Mittuniversitetet är delaktiga i och bidrar till att utföra vårt
gemensamma uppdrag på bästa sätt. Det innebär det att:
• Vår forskning och utbildning ska hålla hög kvalitet och forskningsresultat ska 		
komma till nytta
• Det ska finnas ett nära samband mellan utbildning och forskning
• Vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas
• Vår verksamhet ska präglas av frihet att välja forskningsproblem, utveckla 		
forskningsmetoder samt fritt publicera forskningsresultat
• Vi ska främja hållbar utveckling, jämställdhet, mångfald, internationalisering samt
breddad rekrytering
• Vi ska samverka med det omgivande samhället

För att utvecklas mot visionen ska vi ta en aktiv och drivande roll.Vi ska ta oss an och
främja lösningar på samhällets utmaningar utifrån vårt unika perspektiv som akademisk
organisation.
Våra övergripande mål:
• Starka akademiska miljöer som tar sig an globala utmaningar
• Vår verksamhet på den globala arenan driver den regionala utvecklingen
• Vår forskning och utbildning tillgängliggör kunskap för fler genom hela livet
• Vår studie- och arbetsmiljö attraherar studenter och medarbetare som bidrar
till global och regional utveckling

Våra värderingar
Mittuniversitetet ingår i en världsomspännande universitetsgemenskap där de
grundläggande värderingarna kring vikten av autonomi och akademisk frihet är
centrala.Verksamheten ska värna om den statliga värdegrunden där bland annat
värden som demokrati, objektivitet, respekt för allas lika värde, effektivitet och
service ingår. Jämställdhet och mångfald är grundläggande principer för alla delar
av vår verksamhet.
En levande dialog och arbete med värderingar kommer att vara en viktig del i vårt
fortsatta arbete med att omsätta strategin i verksamheten.

Mittuniversitetet är ett globalt universitet med regionalt
engagemang där vi forskar och utbildar för hela livet.
Vår arbete leder till stärkt hållbarhet, relevans, kvalitet och attraktivitet.
Övergripande mål
Starka akademiska miljöer som
tar sig an globala utmaningar

Vår verksamhet på den globala
arenan driver och bidrar till den
regionala utvecklingen

Vår forskning och utbildning
tillgängliggör kunskap för fler
genom hela livet

Vår studie- och arbetsmiljö
attraherar studenter och
medarbetare som bidrar till
global och regional utveckling

Mål
– Stärka och synliggöra kopplingen
mellan forskning och utbildning
– Utveckla profilerade, stärkta
och välkända forsknings- och
utbildningsområden
– Utveckla våra interdisciplinära
arbetssätt inom alla områden
för att främja kunskapsutveckling
och kunskapsspridning

– Öka och utveckla vår
samverkan,internt, regionalt,
nationellt och internationellt

– Vara internationellt ledande i
utveckling av och kvalitet i flexibla
utbildningsformer och pedagogik

– Öka såväl vår internationella,
nationella och regionala
attraktivitet

– Stärka befintliga och utveckla
nya internationella utbyten och
forskningssamarbeten

– Bli kända regionalt, nationellt och
internationellt för vårt
engagemang och vår kvalitet i
det livslånga lärandet

– Stärka och utveckla det aktiva
ledar- och medarbetarskapet

– Vårt hållbarhetsarbete ska öka
integrationen av hållbar
utveckling i utbildning, forskning,
samverkan och på campus.

– Tillvarata och utveckla 		
digitaliseringens möjligheter

– Utveckla och stärka vår digitala
arbetsmiljö

