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Aktivitets- och handlingsplan för 2011
HuvudMål
område
Utbildning
 HUMlab skall driva ett
masterprogram inom
humaniora och
informationsteknik

Forskning
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Aktiviteter

Tidsplan

Ansvarig

Uppföljning

Kommentar



Utifrån genomförd utredning
av existerande masterprogram skissera ramarna
för ett program

Delrapport juni
2011, arbete fortgår
hela året

Föreståndaren
delegerar arbetet
utifrån rådande
situation

Rapporter och
ärende i HUMlabs
SG

Arbetet att
etablera ett
masterprogram
fortskrider



Synliggöra HUMlab
för studenterna vid
fakulteten



Återuppta uppsökande
informationsmöten för att
informera fakultetens
utbildningsprogram om
HUMlab som resurs

Planering under
våren 2011.
Implementation
under hösten.

Föreståndaren
delegerar arbetet
utifrån rådande
situation

Avstämning till
verksamhetsberättelsen 2011

Genomfört punktvisa insatser mot
specifika program



Skapa disciplinöverskridande mötesplatser för lärare vid
Umeå universitet



Årligen anordna träffar för
fakultetens lärare med
HUMlab-retaterade
undervisningsintressen

Genomförs under
hela året

Föreståndaren
delegerar arbetet
utifrån rådande
situation

Avstämning till
verksamhetsberättelsen 2011

Ingår i IKTcoachen
verksamhet



Anställa en
lektor/tillsätta
studierektor



Undersöka utrymmet för att
ordna ett undervisningslektorat/roll som
studierektor
Arbeta för att inrätta ett
Distinguished Visiting
Research-program

Hösten 2011

Föreståndare

Avstämning till
verksamhetsberättelsen 2011

Har tillsatt rollen
som studierektor

Hela året 2011

Föreståndare

Avstämning till
verksamhetsberättelsen 2011

Arbetet
fortskrider



Befästa forskningstyngden inom området
humaniora och
informationsteknik





Arbeta för ett nytt
postdocprogram inom digital
humaniora



Arbeta för att kunna
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inkludera utländska forskare
(utan svenska personnummer) i publikationsdatabasen


Innovation

Skapa disciplinöverskridande mötesplatser för forskare vid
Umeå universitet



Att medverka till att i
storleksordningen 2-3
nya externfinansierade
forskningsprojekt eller
forskningsprogram
initieras per år



Satsning skall göras
mot området
pedagogik och
informationsteknologi



Ett av Umeå
universitets centrum
för samverkan mellan
universitet,
konstvärlden,
näringsliv och
offentlig sektor



HUMlabs roll och



Inrätta ett motsvarande
högre seminarium vid
HUMlab



Anordna årliga träffar för
fakultetens forskare



Tillsammans med forskare
från fakulteten skall HUMlab
vara inblandad i minst fem
stycken forskningsansökningar till nationella
forskningsfinansiärer,
däribland en med inriktning
mot det pedagogiska
området, och minst en
ansökning riktade mot
internationella finansiärer



Ingå i två projektansökningar
som syftar till att öka
samverkan mellan
universitet, konstvärlden,
näringsliv och offentlig
sektor
Tydliggöra HUMlabs




Föreståndare
tillsammans med
anställda forskare

Avstämning till
verksamhetsberättelsen 2011

Inrättat ett seminarium i Humaniora och informationsteknik med
inbjudna från
fakulteten

Föreståndare
tillsammans med
anställda forskare

Avstämning till
verksamhetsberättelsen 2011

HUMlab har
bedrivit ett aktivt
ansökningsarbete,
men inte specifikt
i riktning mot
pedagogik.

Hela året 2011

Föreståndare
tillsammans med
anställda forskare

Avstämning till
verksamhetsberättelsen 2011

Dino Lab samt
pågående
samarbeten med
Kulturverket och
Skuggteatern

Hela året 2011

Biträdande

Avstämning till

Inväntar arbetet
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potential för ett utåtriktat arbete som
söker samverkan vid
fakulteten skall vara
tydligt för personal
och studenter


Personal och
verksamhetsstöd

personals specifika
kompetenser exempelvis via
hemsida och skyltning i
studiomiljön

föreståndare*

verksamhetsberättelsen 2011

med nya webben i
anslutning till
Konst. campus
och HUMlab X

Avstämning på
personalmöten och
i verksamhetsberättelsen 2011
Avstämning i
Verksamhetsberättelse 2011

Inrättat ett seminarium i Humaniora och informationsteknik
Inväntar arbetet
med nya webben i
anslutning till
Konst. campus
och HUMlab X

Årligen anordna träffar för
fakultetens personal med
HUMlab-retaterade
intressen
Tydliggöra HUMlabs
personals specifika
kompetenser exempelvis via
hemsida och skyltning i
studiomiljön

Kontinuerligt

Föreståndare

Våren 2011

Bitr föreståndare*



Utforma en plan för att öka
beredskapen vid
förändringar i
personalstyrkan

Våren 2011

Bitr. föreståndare*

Avstämning i
Verksamhetsberättelse 2011

Pågående. Något
administrativ chef
kommer att
arbeta med
snarast.

Det finns en beredskap
för förändringar i
personalstyrkan



Rutiner för mottagandet av
ny personal

Våren 2011

Bitr förståndare

Avstämning i
Verksamhetsberättelse 2011

Dokumenterat för
postdocar, samt i
praktiken även för
nyanställda

Tydligare
arbetsbeskrivningar



Formaliserade och
kontinuerliga tillfällen för
personalen där HUMlabs
uppdrag och verksamhet
förankras

Hela året 2011

Bitr. föreståndare

Avstämning i
Verksamhetsberättelse 2011

Vid personalgemensamma dagar
och vid personalmöten

Vara aktiv och lyhörd
för att involvera
fakultetens personal i
samverkansprojekt
HUMlabs användare
skall veta till vem de
skall vända sig utifrån
sina önskemål och
behov





Personalens
kompetens står i
relation till
existerande och
kommande behov
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Slutföra arbetet med att
dokumentera förekommande
rutiner

Hela året 2011

Bitr. föreståndare

Avstämning i
Verksamhetsberättelse 2011

Gjort för de flesta
nyckelverksamheter



Slutföra arbetet med
framtagandet av
arbetsbeskrivningar

Hela året 2011

Bitr. föreståndare*

Avstämning i
Verksamhetsberättelse 2011

Pågående. Något
administrativ chef
kommer att
arbeta med
snarast.

* HUMlab har i skrivande stund ingen biträdande föreståndare utan inväntar processen att anställa en administrativ chef.

