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Detta dokument utgår från Mittuniversitetets strategi 2019-2023 och beskriver
verksamheten vid Universitetsbibliotek och studentstöd med målsättningar och
uppdrag samt redovisar fokusaktiviteter för kommande verksamhetsår inom
avdelningens verksamhetsområden. Dokumentet ska tydliggöra hur vi genom
att utföra våra uppdrag och aktiviteter bidrar till de gemensamma målen som
beskrivs i Mittuniversitetets strategi.

Verksamhetsidé och strävansmål
Universitetsbiblioteket ger studenter och anställda förutsättningar att genomföra
studier och forskning med framgång vid Mittuniversitetet genom att
tillhandahålla bibliotekstjänster, stöd för lärande och forskning, samt stöd till
studenter vid särskilda behov. Vi vänder oss också till det omgivande samhället
genom att erbjuda bibliotekstjänster till allmänheten samt informera och vägleda
om Mittuniversitetets kurser och program till presumtiva studenter. I alla delar
av verksamheten strävar vi efter att
• Arbeta inkluderande med fokus på användarnas behov och anpassat efter
deras förutsättningar
• Vara ett föredöme för hela universitetet när det gäller bemötande,
engagemang och närhet till vår service och våra tjänster
• Genom vår professionalitet och kompetens bidra till att studenter och
forskare har goda förutsättningar att kontinuerligt utvecklas inom sina fält

Lagar och riktlinjer
Som avdelning inom Mittuniversitetet har Universitetsbibliotek och studentstöd
att förhålla sig till samma externa regelverk som övriga lärosätet. Följande
särskilda skrivningar i relevanta lagar och styrdokument reglerar särskilt
verksamheten vid UB.
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Högskoleförordningen (1993:100)
3 § Studenter ska ges tillgång till studievägledning och yrkesorientering. Högskolan ska
se till att den som avser att påbörja en utbildning har tillgång till den information om
utbildningen som behövs.
11 § Högskolorna ska ansvara för att studenterna har tillgång till hälsovård, särskilt
förebyggande hälsovård som har till ändamål att främja studenternas fysiska och psykiska
hälsa.
Bibliotekslagen (2013:801)
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i
övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
12 § Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som
omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet
inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller
högskolan.
14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.
Diskrimineringslagen (2008:567)
4 § I denna lag avses med diskriminering […] att en person med en
funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har
vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan
denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan
författning, och med hänsyn till
- de ekonomiska och praktiska förutsättningarna,
- varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan
verksamhetsutövaren och den enskilde
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Uppdrag, mål och aktiviteter 2022-2023
UB är organisatoriskt uppdelat på tre grupper inom vilka medarbetarna och
verksamhetsområdena fördelas på olika funktioner och team. Grupperna leds av
gruppledare och är följande: Publicerings- och lärandestöd, Medieförsörjning,
Vägledning och särskilt stöd. Gruppledare och bibliotekschef utgör tillsammans
Universitetsbiblioteket ledningsgrupp.
Följande verksamhetsområden finns inom UB:
•

Undervisning och handledning

•

Forskar- och publiceringsstöd

•

Kundtjänst och lärmiljö

•

Medieförsörjning

•

Central studievägledning

•

Riktat pedagogiskt stöd (för studenter med funktionsnedsättning)

•

Studenthälsa

UB:s ledningsgrupp ansvarar för det interna arbetet med arbetsmiljö, lika villkor,
hållbarhetsfrågor, kvalitetsstyrning och kompetensutveckling. Till detta
tillkommer gemensam verksamhet och arbetsgrupper som webbfunktionen samt
avdelningsövergripande projekt.
I det följande ges beskrivningar av uppdrag, mål och aktiviteter för de olika
verksamhetsområdena samt inledningsvis de gemensamma områden som
bibliotekschef och ledningsgrupp ansvarar för.

Universitetsbibliotekets ledning
Uppdrag och övergripande mål
Arbetsmiljö - UB ska vara en kreativ och trygg arbetsplats som ger alla anställda
möjligheter till variation och utveckling i arbetet. Ledningen och medarbetarna
ska gemensamt arbeta aktivt för att skapa bra trivsel och gemenskap på
arbetsplatsen. Alla anställda ska ha det stöd som behövs av ledningen för att de
ska känna arbetsglädje och stolthet i sin yrkesroll och över sitt arbete. Ledningen
ska driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och arbeta strategiskt med den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. En aktuell komponent i arbetsmiljö-
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arbetet är att ta tillvara erfarenheter från pandemin gällande distansarbete och
ökad flexibilitet, som ett led i utvecklingen av framtidens arbetsplats. Många vill
komma till arbetsplatsen för att vara kreativa och sociala, men föredrar att jobba
hemifrån när det krävs mer fokus och koncentration.
Kompetensförsörjning och -utveckling - Personalens kompetensutveckling är
viktig för att möta våra användares behov. Ledningen ansvarar för att
arbetsuppgifter och kompetens matchar varandra och att fördelningen av
arbetsuppgifter är sådan att ingen utsetts för en alltför hög arbetsbelastning.
Hållbarhet och likabehandling – Ledningen ska tillse att UB arbetar aktivt med
jämställdhet och likabehandling i linje med den gemensamma värdegrunden för
alla statsanställda. Den utgår från principen om att all offentlig makt ska utövas
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans
frihet och värdighet.
Kvalitetsarbete – Ledningen eftersträvar ett systematiskt kvalitetsarbete på UB, i
linje med MIUN:s mål, strategier och visioner samt genom ständiga förbättringar
av verksamheten. Vi har ett starkt fokus på våra användares behov i planering,
beslutsfattande, genomförande och uppföljning av verksamheten.
Kommunikation och marknadsföring – Alla verksamhetsområden inom UB
arbetar aktivt med kommunikation och marknadsföring för att nå ut till nya och
befintliga användare, studenter och anställda, och kunna möta deras behov. UB:s
ledning bidrar och samordnar utifrån verksamhetens behov och ansvarar för att
UB har kompetens för att kommunicera jämställt, normkritiskt och inkluderande.

Aktiviteter och målsättningar för 2022
Aktivitet

Målsättning

Inrätta arbetsgrupp med ledningsgrupp,
skyddsombud och förtroendevalda, ta fram
handlingsplan med arbetsmiljöåtgärder och
planera aktiviteter på arbetsmiljöområdet för
hela personalen.

Återskapa en bra arbetsmiljö på UB; stärka det
aktiva ledar- och medarbetarskapet.

Finna former för en flexiblare arbetssituation
med möjlighet till sporadiskt och avtalat
distansarbete, genom dialog i arbetsgruppen

Tillvarata den positiva inställningen till
distansarbete som utvecklades under pandemin
genom att möjliggöra ökad flexibilitet; skapa en
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Aktivitet

Målsättning

och vid enskilda medarbetarsamtal samt följa
upp detta som en del i arbetsmiljöarbetet.

attraktiv arbetsmiljö som bidrar till kvalitet i
verksamheten.

Se över och vid behov utveckla trygghets- och
säkerhetsrutiner såsom larmfunktion och
kompetens i fråga om bemötande och hot och
våld – bl a uppdra till Kundtjänst att samordna
relevant utbildning för personalen.
Påbörja arbete med en kompetensförsörjningsplan som utgår från verksamhetens och
medarbetarnas behov och förutsättningar.
Se över och inventera behov av samordning
och stöd gällande UB:s kommunikation.

Gemensamt hitta lösningar för att skapa en god och
trygg arbetsmiljö på campus; förbättrade
kunskaper och verktyg för medarbetarna för att
hantera risksituationer; stärka och utveckla det
aktiva medarbetarskapet.
Att medarbetare kompetensutvecklas i linje med
sina och verksamhetens behov; säkerställa
långsiktighet i kompetensförsörjningen.
Säkerställa att UB:s medarbetare och funktioner har
bästa förutsättningar för att kommunicera UB:s
verksamhet och nå ut till alla berörda målgrupper.

Undervisning och handledning
Uppdrag
Verksamhetsområdet ansvarar för bibliotekets undervisningsverksamhet på
grund- och avancerad nivå avseende informationssökning, referenshantering,
källkritik och akademiskt skrivande. I uppdraget ingår även handledning inom
ovanstående områden och handledning för tillgång till anpassad litteratur
(talböcker).
Till detta tillkommer uppdraget att tillhandahålla verksamhet i Studieverkstaden
där bibliotekarier, skrivhandledare och handledare inom pedagogiskt stöd finns
tillgängliga för obokad handledning. Studieverkstadens verksamhet innefattar
även korta lunchföreläsningar om särskilda teman inom informationssökning,
skrivande, studieteknik, talängslan med mera.

Övergripande mål
Att tillhandahålla en pedagogisk verksamhet som stärker studenters
informationskompetens, det vill säga förmågan att söka, värdera och använda
information för sitt lärande genom att exempelvis förmedla sin nyvunna
kunskap via text och muntlig presentation. Därigenom främjas ett breddat
deltagande och skapas förutsättningar för fortsatt, livslångt lärande.
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Aktiviteter och målsättningar för 2022
Aktivitet

Målsättning

Ta fram och utveckla digitala lärobjekt för
skrivhandledning utifrån inspelade
föreläsningar.

Utöka möjligheterna för studenter på såväl campus
som distans att utveckla sitt akademiska skrivande
och därigenom bidra till ökad genomströmning;
tillvarata digitaliseringens möjligheter; stärka och
utveckla vår digitala studie- och arbetsmiljö.
Utveckla Studieverkstadens programaktiviteter Ge fler studenter bättre förmåga att tillgodogöra sig
för campus- och distansstudenter, samt för
kunskaper i sina utbildningar med ökad genominternationella studenter, i samarbete med flera strömning som följd; utveckla våra interav lärosätets avdelningar.
disciplinära arbetssätt för att främja kunskapsutveckling och spridning; öka och utveckla vår
samverkan internt.
Vidareutveckla och tillgänglighetsFler studenter utvecklar sin informationsanpassa lärobjekten i Biblioteket i Moodle med kompetens och uppnår bättre förutsättningar för ett
anledning av UB:s nya sökverktyg samt för att livslångt lärande; stärka och utveckla vår digitala
tillgodose krav på tillgänglighet och behov som studie- och arbetsmiljö; bidra till ökad kvalitet i
den breddade rekryteringen medför.
flexibla utbildningsformer och teknikstött lärande.

Forskar- och publiceringsstöd
Uppdrag
Verksamhetsområdet ger service till forskare utifrån deras behov såsom
handledning och support i referenssystem, stöd och verktyg för val av
publikationskanaler, stöd för hantering och tillgängliggörande av forskningsdata.
Till uppdraget hör att hantera universitetets digitala publicering av avhandlingar
och rapporter, att administrera den löpande verksamheten med öppen
vetenskaplig publicering i olika plattformar samt registrering av forskningspublikationer i DiVA för spridning till nationella och internationella system,
arkivering samt bibliometrisk analys.
Vidare är uppdraget att leverera underlag som publikationsdata och
bibliometriska indikatorer till ULS och fakultetskanslierna för olika ändamål som
medelstilldelning och utvärderingar. För fakultetskanslierna utförs även
publikationsbaserad jävsgranskning vid rekrytering av olika sakkunniga.
Verksamhetsområdets uppdrag gällande publicering och forskningsdata
anpassas utifrån den nationella strategin för öppen vetenskap.
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Övergripande mål
Att erbjuda riktade och behovsanpassade tjänster för att stödja lärosätets
forskning, både till den enskilda doktoranden och forskaren och för
framtagandet av underlag för utvärderingsändamål.
Att delta aktivt i arbetet för öppen vetenskap, vilket dels bidrar till en mer
hållbar infrastruktur för vetenskaplig informationsförsörjning globalt, dels
förbättrar möjligheten för fler att tillgängliggöra sig kunskap genom hela livet.

Aktiviteter och målsättningar för 2022
Aktivitet

Målsättning

Delta i arbetet med fas 2 av ARC21 –
forskningsutvärdering.

Utföra uppdrag från universitetsledningen; bidra
till att Miun utvecklar profilerade, starka och
välkända forsknings- och utbildningsområden.
Utföra projektet enligt plan; stärka lärosätets arbete
med att utveckla profilerade och välkända
forskningsområden; bidra till arbetet för öppen
vetenskap och en hållbar infrastruktur för
vetenskaplig informationsförsörjning globalt.
Uppnå kompetens i teamet så att alla kan delta i
arbetet; utveckla riktade och behovsanpassade
tjänster som stödjer lärosätets forskning; medverka
till utveckling av interdisciplinära arbetssätt för att
främja kunskapsutveckling och spridning.

Fortsatt utveckla stöd för hantering och
tillgängliggörande av forskningsdata vid
lärosätet inom ramen för pågående projekt;
genomföra utbildnings- och
informationsinsatser.
Delta i uppbyggandet av Mittuniversitetets
DAU (Data Access Unit) som bland annat
innefattar granskning av poster i DORIS och
datahanterings-planer i DMPonline.

Kundtjänst och lärmiljö
Uppdrag
Uppdraget är att samordna bemanningen vid våra informationsdiskar samt
upprätthålla och utveckla bibliotekets fysiska och digitala kundtjänst. Till det
tillkommer att ansvara för studiemiljön i bibliotekets lokaler och se till så att
lokalerna är funktionella och utvecklas utifrån våra besökares behov.

Övergripande mål
Att erbjuda ett varierat utbud av väl integrerade lärmiljöer som stödjer
informationsspridning, kommunikation och kunskapsbildning för lärosätet och
bidrar till att attrahera studenter och medarbetare.
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Aktiviteter och målsättningar för 2022
Aktivitet

Målsättning

Utveckla vår kompetens inom UX
(användarupplevelser) för att kontinuerligt
kunna använda dessa metoder för utveckling
av UB:s verksamhet.

Förbättra kompetens inom verksamhetsutveckling;
säkerställa att våra lokaler och tjänster motsvarar
användares behov; medverka till att vår studie- och
arbetsmiljö attraherar studenter och medarbetare
som bidrar till global och regional utveckling.
Utvärdera den distansservice UB har
Utveckla och förbättra vår service på plats och
tillhandahållit under pandemin samt utveckla digitalt utifrån användares behov; bidra till
och förbättra befintlig verksamhet utifrån
utveckling av och kvalitet i flexibla utbildningsresultatet.
former och teknikstött lärande; tillvarata och
utveckla digitaliseringens möjligheter.
Utveckla utställningsverksamheten på båda
Optimera användningen av våra utställningsytor;
Campusbiblioteken.
ge olika aktörer möjlighet att nyttja området och på
så sätt bidra till en inspirerande studie- och
arbetsmiljö som attraherar studenter och
medarbetare; stärka och synliggöra kopplingen
mellan forskning och utbildning.
Producera en kort film som introducerar såväl Förenkla och förbättra studenters introduktion till
campus- som distansstudenter till bibliotekets bibliotekets tjänster; tillvarata digitaliseringens
service.
möjligheter; stärka och utveckla vår digitala studieoch arbetsmiljö.

Medieförsörjning
Uppdrag
Det huvudsakliga uppdraget för området är att tillgodose informationsbehovet
hos universitetets studenter, lärare, forskare och övrig personal. Det innefattar att
tillhandahålla texter och resurser genom urval och förvärv av databaser,
tidskrifter och böcker; samt genom fjärrlån. Vidare innefattar det att se till att
universitetsbibliotekets samlingar av tryckt och elektroniskt material är
beskrivna, organiserade, placerade och sökbara på ett sätt som gör dem
tillgängliga för användare genom digitala sökverktyg, på webben och i det
fysiska biblioteksrummet.
Till uppdraget hör även samverkan med övriga biblioteksväsendet såsom
fjärrlånesamarbetet och gemensam samlingshantering.

Övergripande mål
Att tillhandahålla och tillgängliggöra de texter som behövs för lärosätets
utbildning och forskning på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt.
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Att delta aktivt i arbetet för öppen vetenskap, vilket dels bidrar till en mer
hållbar infrastruktur för vetenskaplig informationsförsörjning globalt, dels
förbättrar möjligheten för fler att tillgängliggöra sig kunskap genom hela livet.

Aktiviteter och målsättningar för 2022
Aktivitet

Målsättning

Uppdatera policy och strategi för samlings- Säkerställa att UB:s förvärv av medier långsiktigt
hantering, förvärv och tillgängliggörande av stödjer utbildning och forskning på bästa sätt;
medier vid UB.
förbättra kostnadseffektivitet; uppnå samsyn,
systematik och tydlighet i bedömning och urval av
medier.
Utreda möjlighet till SMS-avisering.
Tillvarata digitaliseringens möjligheter; förbättra den
digitala studie- och arbetsmiljön
Implementera samt vidare anpassa och
Säkerställa och förbättra tillgängligheten till UB:s
förbättra nytt sökverktyg för UB:s samlingar – tryckta och digitala samlingar för användare inom
gränssnitt och funktionalitet.
och utanför universitetet; förbättra den digitala
studie- och arbetsmiljön.
Utvärdera beställningstjänsten Get It Now
Tillvarata digitaliseringens möjligheter; förbättra
samt inventera och utreda eventuella
tillgängliggörandet av texter till forskare vid Miun.
alternativ.

Central studievägledning
Uppdrag
Central studievägledning är till för den som funderar på att börja studera eller
redan har påbörjat studier. Uppdraget för verksamhetsområdet är att
ge personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre
utbildning, vilket innefattar information om och vägledning i behörighet till olika
utbildningar, Mittuniversitetets utbildningsutbud, vilka yrken som lämpar sig
för vilken utbildning, studiesituation eller framtida studie- och yrkesplaner

Övergripande mål
Att ge sökande insikt om sina egna resurser och tillgång till tillräcklig
information för att fatta välgrundade beslut om studie- och yrkesval.
Att ge tydlig information om regler inom utbildningsområdet och främja
sökandes fria studie- och yrkesval oavsett kön, social och etnisk bakgrund eller
funktionsnedsättning

11/16

Verksamhetsplan UB
2022-03-21
Diarienummer: 2022/612

Aktiviteter och målsättningar för 2022
Aktivitet

Målsättning

Ta fram förslag till policy för studievägledningen vid Mittuniversitetet samt bjuda in
till dialog och förankring av övriga på
lärosätet.
Delta i att ta fram nytt koncept för
introduktion av nya studenter inom ramen
för projekt lett av KOM (ALP-medel).

Förbättrad information till studenter för deras
möjlighet att fatta välgrundade beslut om studie- och
yrkesval.
Ge studenterna bättre förutsättningar att komma
igång med sina studier och därigenom öka
genomströmning.

Riktat pedagogiskt stöd
Uppdrag
I enlighet med Diskrimineringslagen ska universitetet driva ett arbete för att
säkra lika villkor för alla studenter, där funktionsnedsättning utgör en av de sju
diskrimineringsgrunderna. Verksamhetsområdet vid UB har uppdraget att
samordna och tillhandahålla kompensatoriskt och riktat pedagogiskt stöd till
studenter som på grund av varaktig funktionsnedsättning har behov av och är
berättigade till det för att kunna genomföra sina studier. Berättigad är den som
har ett intyg utfärdat av sakkunnig.
Uppdraget är tvådelat. Samordnare beslutar om, rekommenderar och samordnar
stödet med berörda instanser på lärosätet. Handledare utför riktat stöd gällande
struktur, studieteknik, motivation samt viss språk- och skrivutveckling av texter
riktat till studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk
ohälsa och dyslexi.

Övergripande mål
Att främja ett breddat deltagande genom ett professionellt och individanpassat
stöd till studenter med varaktig funktionsnedsättning
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Aktiviteter och målsättningar för 2022
Aktivitet

Målsättning

Kompetensutveckling och omvärldsbevakning Ökad kompetens inom verksamhetsområdet; öka
internt och externt.
och utveckla intern, regional och nationell
samverkan; bidra med engagemang och kvalitet i
det livslånga lärandet.
Färdigställa handläggningsordningen gällande Stärka och tydliggöra det riktade pedagogiska
pedagogiskt stöd samt bjuda in till dialog och stödet på Mittuniversitetet; bidra till lärosätets
förankring av övriga på lärosätet.
engagemang och kvalitet i det livslånga lärandet.
Institutionsbesök för att presentera och
Förankra arbetet med pedagogiskt stöd på
diskutera den nya handläggningsordningen. Mittuniversitetet för att ytterligare förbättra det
riktade pedagogiska stödet.

Studenthälsa
Uppdrag
Studenthälsans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och med
tidiga insatser för att underlätta för studenter att med bibehållen hälsa fullfölja
sina studier. Studenthälsan ska arbeta i nära samverkan med studenter och även
involvera andra relevanta samarbetspartners i verksamheten. Verksamheten ska
vara ett komplement till landstingets hälso- och sjukvård.

Övergripande mål
Att främja studenters fysiska, psykiska och psykosociala hälsa genom att erbjuda
kvalitativ och likvärdig studenthälsa under studietiden.
Att verka för en god studiemiljö och arbeta förebyggande för att bidra till ett ökat
välmående och en hållbar livsstil för studenter som därigenom ges
förutsättningar att genomföra sina studier.
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Aktiviteter och målsättningar för 2022
Aktivitet

Målsättning

Aktiviteter för att motarbeta ökande psykisk
Bidra till att förbättra måendet hos studenter och
ohälsa hos studenter - bl a studietekniksstöd i därigenom förbättra deras chanser att klara studier.
Studieverkstan, föreläsningar, ta fram kurser
och material (särskilda medel, i samarbete med
handledarna för pedagogiskt stöd).
Utveckla och förbättra studenthälsans
Ge fler studenter tillgång till kvalitativ och
webbsidor och synliggöra dessa ex via moodle. likvärdig studenthälsovård; förbättra den digitala
studie- och arbetsmiljön.
Presentera studenthälsans verksamhet på
Öka kännedom om verksamheten.
institutionernas APT.
Se över tekniska möjligheter att tillgängliggöra Utöka tillgänglighet till verksamheten så att fler
studenthälsans verksamhet bättre för såväl
studenter får tillgång till kvalitativ och likvärdig
campusstudenter som distansstudenter.
studenthälsovård; tillvarata digitaliseringens
möjligheter.

Övrig gemensam verksamhet
Webb
På universitetsbiblioteket finns en avdelningsövergripande arbetsgrupp för
webbarbete som har uppdraget att upprätthålla universitetsbibliotekets
webbplats. UB:s webbplats ska vara den primära ingången för bibliotekets
tjänster, såsom användarnas egna sidor med lån och reservationer, söktjänsten
Miun Discovery, databaser, ämnesguider, studieverkstad, chatt och bokning av
bibliotekarie och skrivhandledare etc. UB:s webb ska även innehålla information
om bibliotekets service när det kommer till läsnedsättning, distansstudier,
publicering och forskningsdata med mera. Bibliotekswebben ska vara öppen för
alla att besöka och uppfylla alla krav på tillgänglighetsanpassning.

Aktiviteter och målsättningar för 2022
Aktivitet

Målsättning

Nya webbsidor och en ny webbstruktur för
studenthälsan

Förbättrad tillgång och spridning av studenthälsans
tjänster; förbättra den digitala studie- och
arbetsmiljön.
Ökad kännedom om hantering av forskningsdata
utifrån pågående projekt; förbättra den digitala
studie- och arbetsmiljön.
Säkerställa framtida kompetensbehov

Översyn av sidorna om forskningsdata

Kompetensöverföring inom arbetsgruppen
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Avdelnings- och universitetsövergripande projekt
Introduktionskurs till universitetsstudier (ALP)

Projektet syftar till att skapa, marknadsföra och lansera en digital, interaktiv
självstudiekurs (MiunSkills) som förbereder nya studenter på hur universitetet
och universitetsstudier fungerar. Kursen kommer att innehålla såväl information
om universitetets system och stödfunktioner som studieteknik,
informationssökning, referenshantering, akademiskt skrivande, stresshantering,
tidsplanering och mycket mer.
Under 2021 har en första version av kursen tagits fram och testats på några
utvalda utbildningar.
Projektet pågår 2021-2022.

Aktiviteter och målsättningar för 2022
Aktivitet

Målsättning

Marknadsföra kursen gentemot lärarkåren och Förankra och sprida kännedom om kursen och dess
andra intressenter.
innehåll.
Översätta kursmaterialet till engelska.
Lansera kursen.

Säkerställa att internationella studenter får samma
information som de svenska studenterna.
Ge studenter, anställda och allmänheten tillgång till
kursmaterialet på både svenska och engelska; ge
nya studenter en introduktion till
universitetsvärlden.

MIUN research exhibition (ALP)

Projektets syfte är att utveckla ändamålsenliga och långsiktigt hållbara metoder
och arbetsformer för att producera forskningskommunicerande utställningar och
program i universitetsbibliotekets fysiska och digitala rum för att tillgängliggöra
och skapa dialog kring lärosätets forskning.
Universitetsbibliotek är centrala platser för både allmänhet, forskare och
studenter och har en viktig position som mötesplats och lärmiljö vilken lämpar
sig väl för en forskningskommunicerande och dialogskapande verksamhet som
utställningsverksamhet. Inom projektet har en digital utställning ("Boreala
bilder") och en fysisk utställning ("Människan i skogen, skogen i människan")
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arbetats fram. Under första delen av 2022 flyttas den fysiska utställningen från
Östersund till Sundsvall för att visas där.
Projektet pågår 2020-2022.

Aktiviteter och målsättningar för 2022
Aktivitet

Målsättning

Utveckla programaktiviteter i anslutning till
utställningarna.

Öka synlighet för forskning som ingår i
utställningen; bidra till att utveckla profilerade och
välkända forsknings- och utbildningsområden.
Utvärdera genomförda aktiviteter i
Effektivt resursutnyttjande vid produktion av
utställningsverksamheten samt ta fram modell kommande utställningar; öka spridningen av
med förslag till riktlinjer för arbetet med
Miun:s forskning i regionen.
framtida utställningsproduktion.
Undersöka potentiella samarbeten för
Öka synlighet för fler forskare; bidra till att utveckla
kommande utställningar.
profilerade och välkända forsknings- och
utbildningsområden.
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