Sep
FASER
Aktiviteter
Fase 1
Arbeid med innsikt Evaluering av drivkraft i nord:
og analyser
- Analyse av tallmateriale
- Intervju med avgått rektorat
- Evaluering hos fakultene
Identifisere og analysere sentrale drivkrefter som gir føringer for
universitetets utvikling:
- Samling og analyser av sentrale dokumenter/prosesser: Innspill
LTP, Norge2030, Perpektivmeldingen, Konjunkturbarometert,
med mer
- Gjennomgå innspill og diskusjoner fra rektors ledersamling på
temaene erfaring med dagens strategi, samt hvilke trender og
utfordringer som påvirker oss
Fase 2
Arbeid med innspill Innspill på rektorsledersamling
på sentrale
Diskusjoner på etablerte møtearenaer med både interne og
ambisjoner og
eksterne aktører (dekanmøtet, campusråd, fakultetsstyrer med
innsats-områder
mer)
Høring/
tilbakemelding
blant studenter og
ansatte
Styrebehandling

Okt

Nov

Des

5. og 6. okt

Foreløpige vurderinger og analyser presenteres digitalt for
organisasjonen og det åpnes for digitale innspill gjennom høring
og/eller enkle tilbakemeldingsskjema på nett
På styreseminaret i desember vil det presenteres en samlet
analyse av status og drivere, samt foreløpige samlinger og
oppsummeringer av innspill når det gjelder ambisjoner og
innsatsområder fram mot 2030.

16.des

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

FASER
Overgang fase 2 - 3
Åpen innspillsarena
på alle campus i
januar

Fase 3
Arbeidsgrupper
innen de ulike
innsatsområdene

Aktiviteter
Samarbeidspartnere, studenter og ansatte inviteres til fysisk
åpen innspillsarena på alle campus. Foreløpige analyser og
retning presenteres og det legges opp til brede diskusjoner og
samskapingsarenaer for å justere både
innsatsområder/ambisjoner men også starte på faktiske
strategier innenfor ulike områder.
Arbeidsgrupper etableres innenfor de ulike innsatsområdene for
å jobbe videre med å utarbeide og konkretisere strategier. Her
kan det arrangeres egne workshops, seminarer osv etter behov.
Rapporter fra gruppene ferdigstilles ved utgangen av mars.

Innspill/diskusjoner Arbeid med strategier tas også ut i etablerte møtearenaer og
på andre arenaer samhandlingsarenaer, samt andre arenaer som referansegrupper
og ungdomsråd kan benyttes.
Ledersamling
Løypemelding/
styreseminar
Fase 4
Utkast til strategi Med bakgrunn i arbeidsgruppenes rapporter og andre innspill
og høring
lages det et utkast til strategi som sendes på høring i
organisasjonen
Legges fram og vedtas av styret i juni
Ny strategi for
UiT2030
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