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PVU – ett kontinuerligt arbetssätt
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Utbildning i världsklass
Chalmers erbjuder utbildningar med internationellt sett hög kvalitet och med följande målbild:
• Vi rekryterar högt motiverade studenter med goda förkunskaper från hela världen, och erbjuder en
utbildning som får dessa att utveckla förmåga att skapa hållbara, samhälleliga och tekniska lösningar som
gör skillnad lokalt och globalt.
• Chalmers utbildning bedrivs i kreativa och inspirerande, state-of-the-art digitala och fysiska lärandemiljöer,
av framstående lärare och forskare med hög vetenskaplig, yrkesmässig och pedagogisk kompetens i nära
kontakt med studentstöd och arbetsliv.
• Chalmers alumni har djupa ämneskunskaper kombinerat med förmåga att ta ledande roller vid
utvecklingen, realiserandet och driften av tekniska system, processer och tjänster. Chalmers alumni kan
samverka med andra professioner och bidrar med en gedigen teknisk grund vid lösandet av komplexa
samhällsproblem.
• Chalmers alumni har utvecklat personliga egenskaper såsom nyfikenhet och mod, liksom den
självkännedom som ger förmåga att fortlöpande utveckla sin kompetens och ta sig an utmaningar inom
nya områden. Chalmers alumni använder ett värdeskapande tankesätt och etiskt förhållningssätt, och har
förmågan att sätta sina fördjupade teoretiska kunskaper i ett större sammanhang.
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Utbildning i världsklass
U1. Studenterna ska spegla samhällets mångfald
i en inkluderande och internationell lärandemiljö
Viktigt är breddad rekrytering nationellt och
internationellt med högt söktryck samt att alla aktivt
bidrar till en inkluderande och internationell
studiemiljö.
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Nyckeltal:
U1:1 Andel internationella studenter registrerade på
kurser inom Chalmers masterprogram.
U1:2 Antal behöriga förstahandssökande per antagen till
Chalmers utbildningar avseende höstterminen.
U1:3 Andel registrerade studenter med utländsk bakgrund som
börjar grundprogram (inkl. tekniskt basår), andelen som inte
har högutbildade föräldrar och andelen kvinnor.

U5. Kvalitetskultur och ökad genomströmning

Nyckeltal:

Vid beskrivning och implementering av
kvalitetssystemet för grundutbildningen behöver
arbetsprocesser analyseras för att skapa tydligare
cirklar av Plan-Do-Check-Act.

U5:1 Andelen kurser per institution som har >3,5 på
sammanfattande omdöme från kursvärdering.
U5:2 Andel av studenterna som är kvar på Chalmers efter ett års
studier och andelen av dessa som då har klarat minst 45
högskolepoäng.
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Excellent forskning
Chalmers vision – för en hållbar framtid – innebär att vi som tekniskt-naturvetenskapligt universitet ser som vårt
uppdrag att skapa och sprida kunskap, kompetens och lösningar för ett öppet och hållbart samhälle, både i Sverige
och internationellt. Chalmers forskning och forskarutbildning är centrala för detta. För att göra oss konkurrenskraftiga
och för att bidra till vår vision behöver dessa hålla hög kvalitet på internationell nivå och adressera relevanta
frågeställningar. Avgörande för att säkerställa kvalitet i forskning och forskarutbildning är aktiv medverkan i
internationella samarbeten och erfarenhetsutbyten, samt ett väl fungerande kvalitetssystem. En öppen och
genomtänkt samverkan med näringsliv och samhälle stärker våra förutsättningar att bedriva relevant verksamhet.
På Chalmers ansvarar institutionerna för utveckling av ämnesområdens djup och bredd, vilket kompletteras av
styrkeområdenas utmaningsdrivna fokus. Parallellt med styrkeområdena införde Chalmers 2018 konceptet
excellensinitiativ (EI), vilket fångar långsiktiga behov av excellensutveckling inom tvärdisciplinära och grundläggande
forskningsområden. Mer fokuserade forskningsfrågor bedrivs inom ramen för centrumbildningar som i vissa fall är
nationella. Forskarutbildningen vid Chalmers syftar till att utbilda och utveckla eftertraktade forskare som
självständigt kan bedriva vetenskaplig forskning av internationellt hög kvalitet till gagn för ett hållbart samhälle.
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Excellent forskning
F1. Kvalitet, genomslag och internationalisering
i forskningen
Chalmers forskning och forskarutbildning ska
karaktäriseras av akademisk excellens och
internationell samverkan. Chalmers ska publicera
med hög kvalitet, och Chalmers publikationer ska ha
stort genomslag.

Nyckeltal:
F1:1 Andel internationellt samförfattade artiklar i
internationella refereegranskade tidskrifter
F1:2 Andel nyantagna doktorander och postdocs som har
rekryterats internationellt
F1:3 Antal och andel av Chalmers publikationer som tillhör de
10% mest citerade inom sitt ämnesområde (Topp 10%).
Till nästa år kommer vi att se över möjligheten till ett lämpligt
mätetal för att också följa upp andelen lågciterade
publikationer.
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Hållbart nyttiggörande
Nyttiggörande är det vi gör för att vår kunskap och våra resultat ska få genomslag och skapa värde i samhället såväl lokalt som
nationellt och globalt. Chalmers nyttiggörande är betydande och involverar alla forskare, lärare, studenter och externa
samverkanspartner. Vi gör det för att möta samhällsutmaningar, stärka näringslivets konkurrenskraft och bidra till omställningen till ett
hållbart samhälle. Samtidigt berikar och utvecklar nyttiggörandet forskning och utbildning. Detta menar vi utgör hållbart nyttiggörande.
Målbilden för nyttiggörande är att Chalmers ska vara lärosätet som ger de erkänt starkaste bidragen till näringslivet och
omställningen till ett hållbart samhälle. Målbilden består av fem delar:
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•

Vi ska vara förstahandsvalet som forskningspartner.

•

Vi ska vara en efterfrågad kompetenspartner som utbildar eftertraktade studenter och ger relevanta utbildningar till
yrkesverksamma.

•

Vi ska vara en eftertraktad teknologiutvecklingspartner, både via egen utveckling och som samverkanspartner till egna och
externa forskningsinstitut.

•

Vi ska skapa forsknings- och kunskapsbaserade tillväxtföretag.

•

Vi ska vara en högt värderad rådgivare till beslutsfattare och ha ett tydligt inflytande på den offentliga debatten genom
kommunikation och påverkansarbete.
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Hållbart nyttiggörande
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N1. Stimulera nyttiggörandet för fakulteten
Målet syftar till:
• att fakulteten aktivt arbetar med nyttiggörande i sin verksamhet
och etablerar ett brett synsätt på kunskapstillgångar
• att fakulteten har förutsättningar att nyttiggöra sina
kunskapstillgångar, i linje med omställningen enligt FN:s
hållbarhetsmål
• att stimulera utveckling av aktiviteter och arbetssätt som avlastar
och hjälper fakulteten att nyttiggöra kunskapstillgångar
• att stimulera till ändamålsenlig extern samverkan
• att öka medvetenheten om bidrag till FN:s hållbarhetsmål, framför
allt kopplat till klimatomställningen.

Nyckeltal:
N1:1 Antal institutioner som har implementerat sin
nyttiggörandestrategi och utvecklat former för
dess bidrag till verksamhetens utveckling

N2. Kommunicera nyttiggörandet för viktiga målgrupper
Målet syftar till
• att fakulteten ska ha förutsättningar att aktivt bidra till ökad
kännedom och anseende hos viktiga målgruppe
• att påverka beslutsfattare och bidra till samhällets bildnin
• att bygga förmågan i institutioner och styrkeområden att
kommunicera vårt nyttiggörande och våra värdeskapande bidrag till
samhällets utvecklin
• att stärka Chalmers varumärke och attraktivitet.

Nyckeltal:
N2:1 Antal institutioner som systematiskt
kommunicerar sitt nyttiggörande till viktiga
målgrupper och har knutit detta till strategier
för nyttiggörande och för kommunikation.
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Utmärkt intern miljö
Målbilden är att Chalmers vision om hållbar utveckling präglar vår kultur som kännetecknas av kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt
och mångfald. Våra medarbetare bidrar till att förverkliga Chalmers vision och mål och strävar efter att integrera dessa värden i all
pågående verksamhet. Våra medarbetare trivs på sitt arbete, har stimulerande arbetsuppgifter, tillräckliga resurser och effektiva
stödsystem omkring sig – detta i form av både väl fungerande processer och IT-verktyg. För ett långsiktig hållbart arbetsliv ska våra
medarbetare uppleva en balans mellan sitt yrkes- och privatliv.

För att uppnå en utmärkt intern miljö är våra fokusområden:
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•

En ekonomi i balans

•

Hållbart arbetsliv

•

Jämlika miljöer

•

Ett verksamhetsstöd som följer verksamhetens behov

•

Ett attraktivt och hållbart campus.
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Utmärkt intern miljö
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I1: Jämlika miljöer

Nyckeltal:

Chalmers ska upplevas som en jämlik arbetsplats
oavsett diskrimineringsgrund. Vi ska aktivt arbeta för
att minska obalansen mellan könen i hela
verksamheten.

I1:1 I medarbetarenkäten ska gapet mellan män och
kvinnor i upplevd jämlikhet (oavsett diskrimineringsgrund) minska.

I2: Ekonomi i balans
Chalmers verksamhet ska prioriteras och
anpassas så att det ekonomiska resultatet
på totalnivå är noll.

Nyckeltal:
I2:1 Chalmers totala OH-kostnader ska minska i förhållande till
Chalmers totala omsättning fram till 2022.
I2.2 Årets resultat för Chalmers tekniska högskola AB är lägst
noll.

I3 Hållbart arbetsliv
Ett hållbart arbetsliv säkerställs genom en hållbar
arbetsbelastning, en fysisk arbetsmiljö som inte
riskerar att medarbetare avslutar sina arbetsliv i förtid
samt en jämlik arbets- och studiemiljö. För att uppnå
detta ska medarbetare ha tid och möjlighet till
tillräcklig återhämtning.

Nyckeltal:
I3:1 I medarbetarenkäten ska index för frågan ”i mitt arbete har
jag tid för återhämtning” 2021 vara minst 70.

I1:2 Andel kvinnor som anställs på tjänster som kräver
doktorsexamen.
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Vår vision ”Chalmers – för en hållbar framtid”
Utbildning i världsklass
U1. Spegla samhällets
mångfald

Hållbart nyttiggörande

Excellent forskning

U2. Utveckla
utbildningsutbudet

F1. Kvalitet, genomslag
och internationalisering

F2. Lämplig
forskningsfinansiering
N1. Stimulera
nyttiggörandet

Delmål
U3. Inspirerande
lärandemiljöer

F3. Forskarutbildning av
högsta kvalitet
N2. Kommunicera
nyttiggörandet

U4. Kontinuerlig
kompetensutveckling

U5. Kvalitetskultur och
genomströmning

F4. Rekrytering av
excellent personal

F5. Infrastruktur av
högsta kvalitet

Chalmers övergripande hållbarhetsmål
• Förstå hållbarhetens innebörd och drivkraft • Minska miljöpåverkan och resursutnyttjande • Bidra till en hållbar framtid genom samverkan

Institutions
perspektiv
/prioriteringar

Delmål

Utmärkt intern miljö
I1. Jämlika miljöer

I2. Ekonomi i balans

I3. Hållbart arbetsliv
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kompetensutveckling
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F4. Rekrytering av
excellent personal

F5. Infrastruktur av
högsta kvalitet

Chalmers övergripande hållbarhetsmål
• Förstå hållbarhetens innebörd och drivkraft • Minska miljöpåverkan och resursutnyttjande • Bidra till en hållbar framtid genom samverkan
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