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Forskning
som påverkar,
utbildning
som förnyar,
samverkan
som utvecklar
och arbetsmiljö
som inspirerar.
Ur Göteborgs universitets
måldokument Vision 2020.
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ETT UNIVERSITET FÖR
EN BÄTTRE FRAMTID
Göteborgs universitets uppgift är att skapa och sprida
ny kunskap. Genom att vara öppen mot omvärlden
och delta i samhällsdebatten påverkar och bidrar
universitetets hela verksamhet samhällsutvecklingen.
Universitetets forskning bidrar till lösningar på stora
samhällsfrågor, som att stärka den globala hälsan eller utveckla demokratin i världen. Universitetets forskare gör nya
upptäckter som får betydelse för den enskilda individen och
för samhället i stort. Genom nationella och internationella
samarbeten upptäcks nya infallsvinklar och lösningar på
problem.
Universitetets studenter utbildas i nära kontakt med
forskningen. De uppmuntras att tänka nytt och vara kritiskt
ifrågasättande. Med rätt verktyg kan de sätta in kunskap i ett
större sammanhang och bidra till samhällets utveckling.
Universitetets forskning och utbildning genomsyras av ett
kritiskt förhållningssätt och ska stå fri från politiska, ekonomiska och ideologiska bindningar.
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INTERNATIONELLT
FRAMGÅNGSRIK FORSKNING
Göteborgs universitet har forskning i världsklass. Havet, demokrati, åldrande och
lärande är några exempel på områden där universitetets forskare kan mäta sig
med de bästa i världen.
Demokratiforskning

Havsforskning

Här pågår bland annat det världsomspännande forskningsprojektet Varieties of Democracy (V-Dem). I projektet mäts
demokratins dimensioner för alla världens länder, från år
1900 fram till nu. Målet är att förstå och förklara vad som
gör ett land till en demokrati.

Forskningen sker bland annat vid universitetets två marina
stationer, Kristineberg och Tjärnö. Göteborgs universitet är
också värd för Havsmiljöinstitutet vars uppdrag är att öka
medvetenheten kring miljösituationen i havet.

Lärandeforskning
LinCS står för Lärande, interaktion och medierad kommunikation i det moderna samhället. Forskningen berör främst
konsekvenserna av de nya medierna för lärande inom och
utanför utbildningssystemet.

Vårdforskning
GPCC är centrum för personcentrerad vård. Här forskas det
om hur långvarig sjukdom hanteras av den enskilda individen. Målet är en mer resurseffektiv sjukvård där individen tar
ett större ansvar för sin hälsa.

Äldreforskning
AgeCap är universitetets centrum för åldrande och hälsa.
Här ingår bland annat de omfattande befolkningsstudierna
H70 och H90 som pågått sedan 1970-talet. Målet är att öka
äldre människors livskvalitet och delaktighet i samhället.
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STORT
UTBUD FÖR
STUDENTER
Göteborgs universitet är ett av
Sveriges mest populära universitet,
med högst söktryck i landet på
många av utbildningarna.
Bred och framgångsrik forskning och utbildning, kombinerat med ett stort utbud av program och enskilda kurser,
lockar studenter. Det finns 1 600 kurser och 170 program
att välja mellan.
Här går det att studera till yrken som läkare, journalist
eller skådespelare, men också att ta enstaka kurser i ämnen
som arkeologi, marinbiologi eller franska. Alternativen
är många och den som önskar kan själv sätta samman sin
utbildning. Stora möjligheter finns att läsa delar av utbildningen utomlands.
All utbildning ska ha koppling till forskningen och hålla
hög vetenskaplig och konstnärlig kvalitet. Den ska präglas
av excellent pedagogik och ha en internationell profil.
Göteborgs universitet är inte bara för unga människor.
Hit kan man komma tillbaka närsomhelst i livet för att
bredda sin kompetens.
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HARDU
DU
HAR
STUDERAT
LÄST
VID VID
GÖTEBORGS
GÖTEBORGS
UNIVERSITET?
UNIVERSITET?
Då är du alumn och välkommen till
vårt nätverk. Dina erfarenheter från
yrkeslivet och universitetet är viktiga. Därför vill vi behålla kontakten
med dig. Under studietiden knyts
viktiga kontakter med kurskamrater
och lärare. Ett sätt att behålla och
utvidga dina nätverk är att du anmäler dig till Göteborgs universitets
alumnnätverk.
www.gu.se/samverkan/alumn
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FORSKNING OCH UTBILDNING
SOM GÖR NYTTA
Samverkan är nyckeln för att forskningens resultat ska
komma till nytta i samhället. Det kan handla om allt från
nya läkemedel och rekommendationer för förbättrad hälsa,
till förändrade sätt att organisera en arbetsplats eller nya
undervisningsmetoder i skolan.

I Västsverige finns en lång tradition av samarbete mellan
akademi, näringsliv och offentlig sektor. Tillsammans arbetar
man för att stärka regionen och bygga vidare på ett samhälle
där människor vill bo, studera och arbeta.
Göteborgs universitet har ett ansvar för att försörja
arbetsmarknaden med rätt kompetens. Det kräver nära
dialog med arbetsgivare. Universitetets studenter får kontakt med arbetslivet när de gör praktik eller skriver uppsats
tillsammans med företag och organisationer.
Forskare bidrar inte bara med forskningsresultat. De deltar även i offentliga utredningar, är aktiva i samhällsdebatten
och syns regelbundet som experter i media.
Universitetets största samarbete är med Västra Götalandsregionen inom vård och tandvård. Nära kontakter finns
också med flera av stadens kulturinstitutioner.
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Flera aktörer i Västsverige – Göteborgs universitet,
Chalmers, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och
Västsvenska Handelskammaren – samverkar kring fem olika
kluster: stadsplanering för framtiden, marin miljö och marin
sektor, transportlösningar, grön kemi och biobaserade produkter samt life science.
Göteborgs universitet har under lång tid utvecklat ett nära
samarbete med Chalmers. Tillsammans har de flera gemensamma institutioner och medverkar i många olika sammanhang som utvecklar Göteborg som kunskapsstad.

11

12

MÅNGA
MÖTESPLATSER
Göteborgs universitet finns på många ställen i staden. Vid
öppna föreläsningar, på stadens muséer och andra offentliga
platser syns universitetet och bidrar till att allmänheten kan
ta del av ny kunskap och nya perspektiv.

Genom populärvetenskapliga föreläsningar, seminarier och
andra evenemang kan allmänheten få veta mer om aktuell
forskning. Varje vår arrangeras exempelvis Vetenskapsfest
ivalen tillsammans med Göteborgs Stad. Det är Sveriges
största kunskapsfest fylld med aktiviteter och föreläsningar.
Allmänheten kan besöka de marina forskningsstationerna
Kristineberg och Tjärnö, institutionen för kulturvård i Mariestad samt hantverksskolorna i Steneby för att få veta mer om
hav och kultur.
Göteborgs universitet är en av grundarna till Universeum,
Nordens största science center. Där anordnas aktiviteter för
att barn och ungdomar ska bli nyfikna på naturvetenskap,
matematik och teknik.
Göteborgs Botaniska trädgård är en välbesökt oas för
göteborgarna. Här arbetar forskare från universitetet med
att undersöka växters mångfald och släktskap, utveckla trädgårdsodlingen samt bevara utrotningshotade arter.

Universitetet är vetenskaplig samarbetspartner med djurparken Nordens Ark i norra Bohuslän. Parken arbetar för att
rädda hotade djurarter.
Utanför Göteborg ligger Jonsereds herrgård. Där arrangeras möten mellan akademi och andra samhällsaktörer som
tillsammans reflekterar över kultur, vetenskap, livsåskådning
och politik.
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GÖTEBORG LOCKAR
STUDENTER OCH
FORSKARE
Göteborgs universitet är ett cityuniversitet mitt
i Skandinavien. 37 000 studenter och 6 000
universitetsanställda bidrar till en stadskärna
som sjuder av kultur- och kaféliv.

För Göteborgs universitet är staden en stor tillgång då den i
sig lockar studenter, lärare och forskare. Samtidigt spelar universitetet en viktig roll för staden genom att förse samhället
med ny kunskap och välutbildade medborgare.
Ett mål för Göteborgs universitet är att all utbildning och
forskning ska ha en internationell prägel. Det rimmar väl
med staden Göteborgs ambitioner att vara en mötesplats för
näringsliv och turism.
För inte så länge sedan präglades Göteborg av tung
industri. Idag är det snarare innovation, entreprenörskap och
evenemang som kännetecknar staden. Nya stadsdelar växer
fram där de stora varven tidigare låg. Musik- och kulturfestivaler lockar storpublik. Hit dras internationella kongresser
och fackmässor. För den som vill ha mer än storstadens ljud
och puls är det nära till skog, sjö och hav.
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FOKUS PÅ HÅLLBAR
UTVECKLING
Göteborgs universitet ska vara ett av de ledande
universiteten inom hållbar utveckling. De sociala,
ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekterna
ska alltid beaktas.

Mer än 400 fristående kurser och nästan hundra utbildningsprogram har inslag av miljö och hållbar utveckling.
Internationella forskningssamarbeten är vanliga – exempelvis
bedrivs havsforskningen och den miljöekonomiska forskningen i samarbete med forskare från andra länder.
En viktig del av hållbarhetsarbetet är den sociala arbetsmiljön. Fokus på likabehandlings- och mångfaldsfrågor ska
leda till att anställda och studenter behandlar varandra med
ömsesidig respekt.
Göteborgs universitet var ett av de första universiteten i
världen att bli miljöcertifierat. Universitetet arbetar ständigt
med att minska sin negativa miljöpåverkan, från till exempel kemikalieanvändning, energiförbrukning och resor. Det
har inspirerat många andra lärosäten runtom i världen.
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MÅNGA DELAR BLEV
ETT UNIVERSITET
Göteborgs universitet byggdes inte på en dag. Från
det att en grupp samhällsengagerade medborgare
lanserade idén om en fri akademi i Göteborgs
Handels- och sjöfartstidning 1864, har universitetet
byggts och utvidgats successivt.
1891 öppnades Göteborgs Högskola. Flera av Göteborgs rika
familjer donerade stora summor för att en högskola skulle
bildas.
Vid höstterminens start mötte de första sju professorerna
22 studenter. Högskolan bestod av de filosofiska fakulteterna
– humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. 63 år
senare, den 2 oktober 1954, invigdes Göteborgs universitet.
Under 1970-talet tillkom en stor del av verksamheten
genom att flera fristående högskolor integrerades. Flera av
dagens fakulteter och institutioner har namn som vittnar om
den historiska bakgrunden: Handelshögskolan, Valand, Förvaltningshögskolan, Högskolan för scen och musik, Högskolan för design och konsthantverk (HDK).
Sedan starten har Göteborgs universitet värnat om att
öppenhet och samhällsengagemang ska prägla och genomsyra
forskning och undervisning. Det gäller i högsta grad även
idag.
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