
Ett framståendeuniversitet 
– för enkunskapsbaserad samhällsutveckling
Utvecklingsområden och strategiska mål 
FRAMSTÅENDE 
FORSKNING 
Våra forskare verkar i starka 
miljöer med god infrastruktur och 
internationella nätverk. 
Genom samarbete utvecklar de 
sina vetenskapliga fält och bidrar 
till att möta samhälls- och  
hållbarhetsutmaningar. 

Forskargrupper med utvecklings-
potential har vuxit till starka 
forskningsmiljöer. 

Den externa forsknings-
fnansieringen är dubblerad. 

Våra framgångar avspeglas i 
högre placering i internationellt 
erkända rankinglistor. 

UTBILDNING 
MED HÖG KVALITET 
Samtliga utbildningar, från grund-
nivå till forskarnivå, håller hög 
kvalitet. 

Aktiva forskare är delaktiga i all 
utbildning på samtliga nivåer. 

All utbildning präglas av aktivt 
utvecklad pedagogik, professions-
relevans, internationalisering, 
studentinfytande och kreativa  
lärmiljöer. 

Bildningsperspektivet ingår i alla 
utbildningsprogram. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
& HÅLLBART LEDARSKAP 
Våra medarbetare speglar samhällets 
mångfald och vi har en hög andel 
internationellt rekryterade forskare 
och lärare. 

Ett betydande antal yngre forskare 
har, både nationellt och internatio-
nellt, rekryterats till universitetet och 
tagit del av ett attraktivt karriär-
utvecklingsprogram. 

Arbetsmiljön präglas av ett aktivt 
medarbetarskap som bygger på höga 
ömsesidiga förväntningar mellan 
chefer och medarbetare. 

Det är attraktivt att vara chef  och 
ledare vid Örebro universitet. 

EFFEKTIVA OCH SMARTA 
ARBETSSÄTT 
Varje medarbetares kompetens och 
tid används effektivt och respekt-
fullt. 

Vi bedriver en digitaliserad 
verksamhetsutveckling. 

Vi lär över organisatoriska och 
professionella gränser. 

Stödfunktionen har hög kvalitet, 
är effektiv och skapar värde för 
kärnverksamheten. 

POSITIONERING 
& RELATIONER 
Vi är en trovärdig aktör som bidrar 
till samhällsdebatten. 

Vi utvecklar kunskapsbaserade 
samarbeten och strategisk sam-
verkan för ömsesidig nytta. 

Vi har en ökad närvaro i nationella 
och europeiska forskningspolitiska 
organ. 

Våra utbildningar är ett första-
handsval för nya studenter och vi 
har en långsiktig interaktion med 
våra alumner. 

Värdegrund och verksamhetsidé 
❱ VETENSKAPLIGHET ❱ ENGAGEMANG ❱ DELAKTIGHET

ÖREBRO UNIVERSITET bedriver internationellt konkurrens-
kraftig forskning och erbjuder professionsinriktade utbild-
ningar som tillhör landets bästa. 

ÖREBRO UNIVERSITET kombinerar på bildningens grund 
ämnesmässig bredd med spets inom både utbildning och 
forskning. 

ÖREBRO UNIVERSITET är en efterfrågad och engagerad 
samhällsaktör som tillsammans med andra driver på 
arbetet mot de globala målen för hållbar utveckling. 




