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Handlingsplan 2012
Denna handlingsplan utgår från områden i dokumentet Mål och strategisk plan samt verksamhets- och
kvalitetsplan 2011-2013.
Dokumentet syftar till att vägleda verksamhetsuppföljningen under 2012. I detta pekas de
strategiska mål som fastställts ut.
Uppföljning görs under november månad. Uppföljningen utgör underlag för resultatredovisningen och nästföljande års mål och strategisk plan. Handlingsplanen rapporteras till styrelsens
första möte nästkommande år. Handlingsplanen ska följas upp och revideras årligen.
För att stödja processerna för att nå målen i Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan
2011-2013 (nedan markerade med kursiv text) planeras under 2012 följande särskilda satsningar:
Studenterna ska ha en central roll i verksamheten och aktivt delta i arbetet med att vidareutveckla verksamheten
En översyn av nämnder och organ utifrån HJs översyn av stödprocesser skall göras med särskilt
fokus på studentmedverkan.
Följa upp och säkerställa att alla kursrapporter av kursvärderingar ska finnas tillgängliga i
Pingpong i samarbete med studerandesektionen.
Verksamheten ska vara nationellt och internationellt välkänd för innovativ utbildning och forskning
Stärka och utveckla interprofessionella pedagogiska arbetsformer samt interprofessionella
satsningar inom forskning genom genomförande av projektet i-Love.
Utveckla utbildnings- och forskningsinformation på webb och i sociala medier i marknadsföringsavseende.
HHJ ska fördjupa samarbetet med partneruniversitet, för att erbjuda utbildning och forskning av hög internationell
standard
Fördjupa internationellt studentutbyte och forskning genom översyn av partneruniversitet.
Det systematiska, dokumenterade och fortlöpande kvalitetsarbetet ska synliggöras och förbättras
Utarbeta Mål och verksamhetsplan för 2013-2015 med hänsyn tagen till HJs plan.
Inslaget av entreprenörskap ska förstärkas i utbildning, forskning och samverkan
Analysera och utveckla innebörden av entreprenörskap inom hälsa, vård och socialt arbete.
Aktiviteter ska initieras för ökad effektivitet och ökad extern finansiering
Se över och stärka strategiska marknadsföringsinsatser för att öka antalet förstahandssökande, öka
uppdragsutbildningen, samt öka antalet betalstudenter.
Stärka högkvalitativ och konkurrensmässig forskning och forskarutbildning genom ekonomisk
styrningsmodell.
Genomföra självvärdering med externa granskare för utvärdering av en forskningsmiljö.
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Nyckeltal för uppföljning av verksamheten på HHJ 2012:

Prestationsmått

Mål 2012

Ekonomi
Ekonomiskt utfall

0 – (+2%)

Utbildning grundnivå och
avancerad nivå
Förstahandssökande per
programplats grundnivå
Förstahandssökande per
programplats avancerad nivå
Produktion min
Prestationsgrad grundnivå
Prestationsgrad avancerad nivå
Andel disputerade lärare i
procent
Andel lärare med lägst
magister/masterexamen
Antal docenter
Antal professorer
Andel lärare med minst 15 hp
högskolepedagogik
Antal kombinationstjänster
Svarsfrekvens kursvärderingar
Andel kursrapporter från
kursvärderingar tillgängliga i
Pingpong senast 2 veckor efter
terminsslut
Antal hp interprofessionellt
lärande1 i varje
grundutbildningsprogram
Uppdragsutbildning, exkl. KY
utb
Internationalisering
Andel av programstudenter på
grundnivå som genomfört
minst 15 hp utanför Sverige
Antal hp i kurser på engelska
inom utbildningsprogram
Antal utannonserade sammanhängande 30 hp på engelska
Antal lärare årligen som
medverkar vid utländskt
lärosäte
Antal lärare årligen från
utländskt universitet som
medverkar i HHJs utbildning

1

≥3,0
≥2,0
139 Mkr
≥90%
≥80%
≥55%
100%
≥10
15
100%
≥5
≥85%
100%

≥2,5hp
≥ 2,5 Mkr

>20%
≥30
≥2
25
25

omfattande minst 3 grundutbildningsprogram

Utfall 2011

Utfall 2012
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Utbildning forskarnivå
Antal forskarstuderande
-varav för doktorsexamen
Antal HHJ-anställda
forskarstuderande
- varav andel externt
finansierade
Andel examen på doktors- resp.
lic. nivå inom 4 resp 2 heltidsstudieår
Antal doktorsexamina
Antal lic.examina
Forskning
Andel externa
forskningsintäkter av totala
forskningsintäkter
Andel konkurrensutsatta
externa forskningsintäkter av
totala forskningsintäkter
Fraktionaliserat antal publikationer i internationella tidskrifter
Genomsnittligt ämnesnormerat
citeringsvärde
Antal post doc
Personal
Indikatorer från personalenkät
Frisknärvaro

60
≥75%
30
50%
≥90%
6
4
70%
50%
100
≥1.0
≥3

97%

Beslutad om vid bolagsstyrelsens möte 2011-12-07

