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Hälsohögskolans vision
Hälsohögskolan – ditt första val!
Hälsohögskolan attraherar högt kvalificerade, innovativa och entreprenöriella människor från hela
världen som del i ett internationellt universitet i Jönköping. Vi bidrar till utveckling inom hälsa, välfärd,
vård och socialt arbete, den ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen i regionen och banar väg
för kunskapsbaserade innovationer och företagande.
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utbildningar
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Utvecklande
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Mål och strategisk plan 2014-2017
Utbildning
Hälsohögskolans utbildningar har hög attraktionskraft och kännetecknas av mycket hög akademisk
kvalitet med internationell, nationell och regional samverkan och integrering mellan utbildning och
forskning. Studenterna förbereds för sitt framtida yrke och nya verksamheter genom internationellt
samarbete, god praktik, interprofessionellt samarbete, innovativt förbättringsarbete och
entreprenörskap i utbildningen.
Kontinuerligt kvalitetsarbete genomsyrar utbildningsverksamheten. Kvalitetsarbetet används för att
höja attraktionskraften på samtliga utbildningar och bygger på självvärderingar, kursvärderingar,
Högskoleverkets programutvärderingar, studentenkäter, alumnundersökningar samt
avnämarundersökningar.
Särskilda satsningar under perioden
• Utveckla utbildningsprogram på engelska som attraherar en internationell, särskilt
utomeuropeisk, marknad.
• Utveckla pedagogik och moment i alla utbildningsprogram för interkulturell förståelse och
förståelse för yrkesrollens förutsättningar i olika samhällen.
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•
•

Identifiera programgemensamma lärandemål och moment samt implementera
programöverskridande utbildningsmoment/kurser för ökat interprofessionellt lärande och
resurseffektivisering.
Stärka HHJs lärandemiljö genom ökad satsning på kontinuerligt pedagogiskt
utvecklingsarbete.

Forskning
Forskningen vid Hälsohögskolan är excellent och välkänd internationellt, nationellt och regionalt.
Forskningen integreras i utbildningen och genomförs i nära samverkan med internationella, nationella
och regionala forskargrupper och intressenter.
Kontinuerligt kvalitetsarbete genomsyrar forskningsverksamheten. Kvalitetsarbetet används för att
höja konkurrenskraften och bygger på oberoende utvärderingar, publiceringsindikatorer, erhållna
externa anslag, forskarutbildningens kvalitet och genomströmningstid.
Särskilda satsningar under perioden
• Öka andelen externfinansierad forskning
• Stimulera vetenskaplig produktion av hög kvalitet i internationell samverkan.
• Fördjupa tvärvetenskapligt samarbete inom Hälsohögskolan.
• Arbeta för ökat samarbete med andra konkurrenskraftiga forskningsmiljöer.

Samverkan
Hälsohögskolan är en eftertraktad partner för det omgivande samhället och verkar för att ny kunskap
och nya arbetssätt skapas och integreras i verksamheter och utbildningar inom hälsa, välfärd, vård
och socialt arbete.
Särskilda satsningar under perioden
• Utveckla och genomföra fler uppdragsutbildningar med relevans för hälsa, välfärd, vård och
socialt arbete.
• Skapa mötesplatser för ömsesidiga aktiviteter inom forskning och utbildning.

Personal och Miljö
Hälsohögskolans anställda är delaktiga i utvecklings- och förbättringsarbete av verksamheten och
verkar för god arbetsmiljö och en ekologiskt hållbar miljö. Personal och studenter upplever sin
arbetsmiljö som utvecklande och stimulerande. Årliga arbetsmiljöundersökningar, medarbetarsamtal
och årlig miljödiplomering utgör grunden för kontinuerlig förbättring.
Särskilda satsningar under perioden
• Arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats för att kunna rekrytera, behålla och vidareutveckla
kompetenta medarbetare.
• Stödja och stimulera hälsofrämjande aktiviteter och hållbar utveckling.
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