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En fortsatt resa in i framtiden

En fortsatt resa in i framtiden
en resa in i framtiden 2010–2015 var den första
strategin som utformades när Linnéuniversitetet
bildades. Nu påbörjar vi nästa etapp på resan och
bygger vidare på de styrkor som Linnéuniversitetet
har. Vi har befäst vår position som ett av de
lärosäten i Sverige som flest studenter önskar
studera vid. Vår lansering av universitetet
för utomeuropeiska studenter har också varit
framgångsrik. Vi har ökat publiceringarna, fått
in mer externa forskningsmedel och satsar nu
på utveckling av excellenta forskningsmiljöer i
Linnaeus University Centres.
I vår nya strategi vill vi fortsätta den utveckling
som påbörjades 2010. Därför har vi mobiliserat
medarbetare och studenter och fått hjälp av externa
experter och personer med god omvärldskunskap.
Vi har i samråd med dem formulerat mål och
strategier som förefaller svara mot de behov och
de möjligheter som kan komma oss till mötes i
framtiden. För att konkretisera vår vision och
strategi så preciseras målen och strategierna i
verksamhetsplaner.
Vi vill vara ett modernt universitet med
Småland som bas och världen som spelplats. Detta
innebär att vi har ett engagemang för de uppgifter
och behov som skapas – lokalt och globalt – i en
värld i ständig förändring. Vi förenar nyfikenhet,
nytänkande och nytta med ett entreprenöriellt
tankesätt hos studenter och lärare; det handlar
om att utveckla självtillit, kreativitet och generella
kompetenser samt att ha mod att ta risker.
Linnéuniversitetet har en tydlig internationell profil
med öppenhet mot omvärlden.
Vi vill vara ett universitet som utmärker sig
genom sina utbildningar med hög kvalitet och som
sätter studenten i fokus. Det räcker inte att ha höga
kunskapsmål, utan vi måste också ha en helhetssyn
på vad utbildning är, där relationen mellan student,
lärare och studiemiljö är avgörande för trivsel och
studieresultat. Vi vill ha kreativa och demokratiska
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studenter som är omvärldsorienterade och som är
beredda att delta i samhällsutvecklingen.
Goda internationella forskningsmiljöer och
nätverk är avgörande för ett universitets framgång.
Både vår förmåga att attrahera spetskompetens
och öka intäkter av forskningsmedel är centrala
för att universitetet ska bli framgångsrikt.
Konkurrensen om de bästa forskarna är hård,
men en ökad internationell rekrytering kan bli
en nyckel till framgång. Förmågan att kombinera
nyfikenhetsbaserad och tillämpningsnära
forskning stärker vår profilering som ett modernt
universitet. Familjen Kamprads stiftelse, som gjort
Linnéuniversitetet till prioriterat lärosäte, erbjuder
våra forskare att i samverkan med nationella och
internationella samarbetsparter söka finansiering
för samhällsnyttiga forskningsprojekt.
Under vår första tid som universitet har vi
byggt upp nära relationer med olika aktörer.
Regionens behov och möjligheter har varit
betydelsefulla i denna strävan på samma sätt som
våra internationella samarbeten. Genom att vårda
och utveckla våra relationer till omvärlden vill vi
stärka vår samhälleliga profil och utveckla denna
verksamhet i internationell riktning. Vår önskan är
att hitta internationella samarbetsparter som kan
göra oss till ett än mer framgångsrikt lärosäte.
Vår framgång finns i Linnéandan som vi
vill verka i. Genom den skapar vi tillsammans
förutsättning för kreativa och intellektuella
processer. I den andan verkade vetenskapsmannen
Carl von Linné på 1700-talet. Nu bärs den vidare
in i framtiden av Linnéuniversitetets studenter och
medarbetare.

Stephen Hwang
Rektor Linnéuniversitetet
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En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda

En kreativ kunskapsmiljö
i Linnés anda
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt
universitet där vi inspireras av Carl von Linné, med
rötter i Småland och världen som arbetsfält. Det
är andan hos vetenskapsmannen, entreprenören
och pedagogen Linné som utgör grunden vid
Linnéuniversitetet. Genom nyfikenhet och
nytänkande banade han väg för ett för den tiden
nytt vetenskapligt paradigm.
På liknande sätt vill Linnéuniversitetet också
kännetecknas av djärvhet med engagemang för nya
vetenskapliga idéer. Linné var också en entreprenör
i modern bemärkelse med förmåga att skapa och
driva projekt med olika aktörer i samhället. De
resor han gjorde hade alla en nyttoaspekt på kort
eller lång sikt. Linnéuniversitetet vill i samma anda
verka för ett entreprenöriellt förhållningssätt till
nytta för samhället.
Linné var en omvittnat god pedagog som i
närhet till sina studenter entusiasmerade dem och

fick dem att överskrida såväl fysiska som mentala
gränser. På liknande sätt vill Linnéuniversitetet
bekämpa vaneseende, vidga referensramar och
främja bildning. Liksom Linné kan studenter och
forskare bli framgångsrika i sin verksamhet genom
att arbeta gränsöverskridande inom vetenskap,
konst och praktik.
Att vara student och medarbetare i Linnés anda
är att vilja lära sig mer, sporra sig själv, hitta sina
egna vägar och nå uppsatta mål. Vi vill också se till
helheten under studietiden och arbetslivet för att
alla ska kunna utvecklas som människor.
Utmanande utbildning och framstående
forskning är tillsammans med samhällelig drivkraft
och globala värden hörnstenar som integrerat
skapar en kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda.

Vision

Övergripande mål

Linnéuniversitetet – en kreativ
och internationell kunskapsmiljö
som odlar nyfikenhet, nytänkande,
nytta och närhet

Linnéuniversitetet utmärker
sig genom
• nyfikna, nytänkande och
kunniga studenter och
medarbetare
• utmanande utbildningar med
hög samhällsrelevans
• framstående vetenskaplig och
konstnärlig forskning till nytta
för samhällsutvecklingen
• engagemang för samhälls
utmaningar, innovationer och
hållbar tillväxt
• närhet mellan människor
• en internationell och
mångkulturell kunskapsmiljö

En kreativ
kunskapsmiljö
i Linnés anda
utmanande utbildningar
framstående forskning
samhällelig drivkraft
globala värden
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En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda
utmanande utbildningar
framstående forskning
samhällelig drivkraft
globala värden

Utmanande utbildningar
Övergripande mål
Linnéuniversitetet utmärker
sig genom
• nyfikna, nytänkande och
kunniga studenter och
medarbetare
• utmanande utbildningar med
hög samhällsrelevans
• framstående vetenskaplig och
konstnärlig forskning till nytta
för samhällsutvecklingen
• engagemang för samhälls
utmaningar, innovationer och
hållbar tillväxt
• närhet mellan människor
• en internationell och
mångkulturell kunskapsmiljö

Vår kreativa kunskapsmiljö integrerar utbildning och forskning där
den gemensamma nämnaren är kunskapsbildning. Förutsättningen
för att den ska bli hållbar och långsiktig är att studenter på alla nivåer
– grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå – möter lärare som i sin
forskning eller sin konstnärliga gärning ständigt utvecklar ny kunskap.
Integration av utbildning och forskning tillsammans med pedagogik
av högsta kvalitet ger grund för en dynamisk och stimulerande
kunskapsmiljö, som erbjuder kreativa och intellektuella processer.
Helhet, systematik och kommunikation är ledord i vårt kvalitetsarbete.
Det är i mötet mellan kvalificerade och kritiskt tänkande
lärare, studenter och andra samhällsaktörer som en utbildning
kan nå högsta kvalitet. All utbildning ska dessutom inbegripa ett
bildningsperspektiv som gör att studenternas referensramar vidgas
bortom det som är utbildningsprogrammets huvudområde och
fördjupar ett demokratiskt förhållningssätt. Våra utbildningar och
inte minst våra uppdragsutbildningar är ett viktigt sätt att möta
samhällets behov av kompetens.

Strategier för att nå övergripande mål är
• ta vara på och uppmuntra studenters och medarbetares engagemang
och vilja till lärande
• skapa kunskapsmiljöer där studenter och medarbetare ges
förutsättningar att utvecklas
• erbjuda alla studenter erfarenhet av arbetslivet och stimulera till ett
entreprenöriellt förhållningssätt
• rekrytera framstående forskande lärare nationellt och internationellt
• stärka utbildningarna genom forskningsanknytning
• stärka professionsutbildningarna genom att integrera vetenskaplig
och yrkesrelevant kompetens
• ta tillvara kompetensen hos universitetets intressenter vid planering
och utveckling av utbildning
• vidareutveckla lärmiljö och mötesmiljöer, både fysiska och digitala,
som främjar kreativitet och god pedagogik
• driva gränsöverskridande initiativ mellan fakulteterna
• utveckla systematiken i kvalitetsarbetet
• erbjuda studenterna ett utbud av kurser med bildningsperspektiv
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Framstående forskning

En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda
utmanande utbildningar
framstående forskning
samhällelig drivkraft
globala värden

Övergripande mål
Linnéuniversitetet utmärker
sig genom
• nyfikna, nytänkande och
kunniga studenter och
medarbetare
• utmanande utbildningar med
hög samhällsrelevans
• framstående vetenskaplig och
konstnärlig forskning till nytta
för samhällsutvecklingen
• engagemang för samhälls
utmaningar, innovationer och
hållbar tillväxt
• närhet mellan människor
• en internationell och
mångkulturell kunskapsmiljö

Framstående forskning
Vår kreativa kunskapsmiljö har sin bas i vetenskaplig och
konstnärlig forskning av hög kvalitet. Forskningen ska vara till
nytta för samhällsutvecklingen och bidra till att lösa de problem
som samhället står inför. Forskningen ska samtidigt utveckla och
skapa användbara teorier, metoder och resultat. Dessa strävanden
kräver samarbeten där kreativa och intellektuella processer är
avgörande för att de vetenskapliga och konstnärliga projekten ska
bli framgångsrika. Därför stöder och stimulerar Linnéuniversitetet
internationella samarbeten med välrenommerade universitet. Det ska
finnas strukturer som gör det enkelt för forskarna att samarbeta över
fakultetsgränserna, eftersom samhällets forskningsfrågor sällan får ett
uttömmande svar inom enbart en ämnesdisciplin.
Genom prioriteringar ska forskningsprofiler, i likhet med Linnaeus
University Centres, växa fram och prövas utifrån vetenskapssamhällets
kvalitetskrav. Forskare från vårt universitet ges en unik möjlighet
att tillsammans med forskare från andra akademier, nationella och
internationella, söka stöd för finansiering av projekt ur Familjen
Kamprads stiftelse, som har en uttalad vilja att stödja Linnéuniversitetet.

Strategier för att nå övergripande mål är
• stimulera och stödja kunskapsmiljöer att bidra till
samhällsutveckling genom sin forskning
• samverka med andra lärosäten nationellt och internationellt
• utveckla professionsutbildningarnas forskningsbas
• systematiskt arbeta för ökad publicering med nationell och
internationell spridning
• systematiskt arbeta för ökad extern forskningsfinansiering
• i konkurrens och i samarbete med andra formulera
samhällsrelevanta forskningsprojekt och söka finansiellt stöd
i Familjen Kamprads stiftelse
• skapa strukturella förutsättningar för forskningssamverkan
över fakultetsgränserna
• vidareutveckla Linnaeus University Centres
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En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda
utmanande utbildningar
framstående forskning
samhällelig drivkraft
globala värden

Övergripande mål
Linnéuniversitetet utmärker
sig genom
• nyfikna, nytänkande och
kunniga studenter och
medarbetare
• utmanande utbildningar med
hög samhällsrelevans
• framstående vetenskaplig och
konstnärlig forskning till nytta
för samhällsutvecklingen
• engagemang för samhälls
utmaningar, innovationer och
hållbar tillväxt
• närhet mellan människor
• en internationell och
mångkulturell kunskapsmiljö
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Samhällelig drivkraft
Vår kreativa kunskapsmiljö har Småland som bas och världen
som spelplats. Det innebär att Linnéregionen som är Kronobergs
och Kalmar län kan vara grunden för en kunskapsmiljö, medan
Sverige, Europa eller världen kan utgöra grunden för en annan.
Denna samverkan omfattar ett brett spektra av verksamheter inom
näringsliv, kulturinstitutioner och offentlig sektor, vilket också stärker
Linnéregionens identitet där kunskapsbildning och livslångt lärande
är en del av en god livskvalitet. Även Linnéuniversitetets alumner är
en resurs för universitetets och omvärldens utveckling.

Strategier för att nå övergripande mål är
• i samverkan med andra utveckla metoder för problemlösning
för att möta samhällets behov
• agera som kunskapsnav i samverkansprojekt
• vidareutveckla universitetets innovationskultur genom
entreprenöriella processer
• stödja och stimulera Linnéregionens utveckling
• arbeta systematiskt med forskningskommunikation
• bidra till yrkesverksammas kompetensutveckling
• ta vara på Linnéalumner som resurs för såväl universitetets som
regionens utveckling
• samverka med det omgivande samhället för att stärka kvaliteten
i utbildning och forskning
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En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda
utmanande utbildningar
framstående forskning
samhällelig drivkraft
globala värden

Övergripande mål
Linnéuniversitetet utmärker
sig genom
• nyfikna, nytänkande och
kunniga studenter och
medarbetare
• utmanande utbildningar med
hög samhällsrelevans
• framstående vetenskaplig och
konstnärlig forskning till nytta
för samhällsutvecklingen
• engagemang för samhälls
utmaningar, innovationer och
hållbar tillväxt
• närhet mellan människor
• en internationell och
mångkulturell kunskapsmiljö

Globala värden
Vår kreativa kunskapsmiljö genomsyras av globala värden
– internationalisering, lika villkor och hållbar utveckling – i forskning,
utbildning och administration. Linnéuniversitetet odlar en internationell
miljö där människor med olika bakgrund och erfarenheter kan mötas,
och där alla studenter och medarbetare är bärare av tankar om lika
villkor och hållbar utveckling.
All vår verksamhet ska bedrivas i former som främjar
jämställdhet, ekonomisk och social välfärd, rättvisa och en god
arbetsmiljö. Universitetets arbetsformer, både interna och externa,
ska kännetecknas av respekt och demokrati.

Strategier för att nå övergripande mål är
• utveckla och fördjupa partnerskap med framstående utländska
universitet
• öka andelen engelskspråkiga kurser och program
• utveckla studenters och medarbetares förmåga att förstå och
handla i ett globalt sammanhang
• ta tillvara studenters och medarbetares internationella erfarenheter
• ge studenter och medarbetare möjlighet att knyta varaktiga
kontakter med utländska utbildnings- och forskningsmiljöer
• alla utbildningsprogram ska erbjuda studier vid utländska lärosäten
• alla studerande på forskarnivå ska förlägga någon del av sin
utbildning vid ett utländskt lärosäte
• bejaka olikheter för att främja mångfald
• skapa hållbara miljöer för studenter och medarbetare
• utveckla socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara
universitetsområden i Kalmar och Växjö
• inkludera perspektiv på hållbar utveckling och lika villkor
i alla kunskapsmiljöer
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Människor växer här.

vår vision
Linnéuniversitetet – en kreativ och internationell kunskapsmiljö
som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet
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