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Detta är vetenskapsområdet för humaniora och
samhällsvetenskap (humsam-området)
Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och undervisning utgör en omistlig del av ett
komplett universitet. Inom vetenskapsområdet studeras människan, kulturer och samhällen. Den
humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen krävs för att kunna förstå och utveckla
samhället och människors livsvillkor. I vårt vetenskapliga grunduppdrag ligger att ständigt söka och
sprida ny kunskap inom områdets ämnen. Det gör vi genom att analysera och problematisera
komplexa förhållanden samt genom att utmana etablerade idéer och invanda, eller ideologiskt
färgade, tankemönster. För detta krävs analyser av både vår samtid och vår historia.
Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet har en bred
verksamhet med kvalificerad utbildning och forskning vid 39 institutioner/enheter vid de teologiska,
juridiska, historisk-filosofiska, språkvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakulteterna i Uppsala och på Gotland. Vår verksamhet bedrivs utifrån kollegiala
principer, vilket innebär att fakulteternas medlemmar i gemensamma organ fattar beslut om frågor
som rör innehåll och kvalitet i forskning och undervisning. Genom detta för universitetet utmärkande
arbetssätt säkerställer vi att forskning och undervisning utformas enligt akademiskt accepterade
principer. Det organisatoriska uttrycket för akademisk frihet står i samklang med vedertagna
uppfattningar om vetenskaplighet, såsom kritiskt tänkande, fördomsfri hållning och öppenhet för nya
perspektiv.
Vetenskapsområdet spänner över breda fält och präglas av forskningsmiljöer som rönt framgångar
både nationellt och internationellt. Vetenskapsområdets forskning har hög samhällsrelevans, genom
att den ger kunskap om och insikt i många centrala samhälleliga problem, och kan därigenom ge
bidrag tillsamhällsutvecklingen. För områdets forskare och lärare är samverkan med det omgivande
samhället en självklar del av verksamheten.
Två tredjedelar av universitetets studenter studerar något av områdets ämnen, och utbildningarna är
eftertraktade tack vare våra egna högt ställda krav på kvalitet. Det breda utbildningsutbudet bidrar
till att göra Uppsala universitet till ett komplett universitet med unika möjligheter för studenterna att
välja mellan ett stort antal kurser och program.
Följande mål- och strategidokument för verksamhetsåren 2016–2019 är tänkt som stöd för områdets
och de ingående fakulteternas verksamhet samt kompletterar Mål och strategier för Uppsala
universitet.

Ett vetenskapsområde för framstående forskning
Den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen bidrar till förståelse och utveckling av
samhället och av människors livsvillkor. Forskningen rör dagsaktuella utmaningar men också
historiska och framtida skeenden. Den tar sig an grundläggande frågor om människans tänkande,
identitet, beteende och interaktion samt kulturer och samhällens utveckling. Vetenskaplig forskning
är avgörande för att ny kunskap ska kunna skapas och komma till nytta i samhället, direkt och
genom undervisning. Vi är en aktiv del av det internationella vetenskapssamhället.
Mål

Forskningen inom vetenskapsområdet ska kännetecknas av bredd, djup, relevans och högsta kvalitet.
Forskningen ska bedrivas långsiktigt och vara både nytto- och nyfikenhetsstyrd.
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Strategier

Vetenskapsområdet ska:
 Identifiera, stödja och prioritera fakultetsövergripande profilområden.
 Stimulera och stödja forskningssamarbeten över ämnes-, fakultets- och områdesgränser.
 Lyfta fram värdet och nyttan av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.
 Verka för ökad internationalisering genom att stimulera internationell spridning av
forskningsresultat och stödja samarbeten med universitet som kan bidra till att stärka
forskningens kvalitet.
 Verka för att öka externt finansierad forskning inom området.

Ett vetenskapsområde för förstklassig utbildning
Huvuddelen av undervisningen vid Uppsala universitet sker inom det humanistisksamhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Det breda utbildningsutbudet kännetecknas av
direktkontakt mellan studenter och forskande lärare. Här erbjuds kunskaper om och färdigheter i
grundläggande, aktuella och nyskapande ämnen som är nödvändiga i ett komplext samhälle.
Ämnesbredden och ett akademiskt förhållningssätt bidrar till ett komplett universitet med en unik
lärandemiljö på vetenskaplig grund. Lärare, doktorander och studenter bidrar med engagemang,
nyfikenhet och sakkunskap till en utbildning i världsklass.
Mål

Utbildningarna inom vetenskapsområdet ska hålla högsta nationella och internationella klass.
Utbildningen ska ha klar progression, med fördjupat vetenskapligt förhållningssätt och koppling till
aktuell forskning, på samtliga nivåer. Ett akademiskt förhållningssätt utmärks av självständigt,
analytiskt och kritiskt tänkande och detta ska prägla all utbildning inom området.
Strategier

Vetenskapsområdet ska:
 Arbeta för att säkerställa ett mångsidigt lärande där studenterna tidigt erhåller grundläggande
teoretiska och praktiska färdigheter i självständigt, kritiskt samt analytiskt tänkande och
tillvägagångssätt.
 Verka för att studenter och doktorander ges bästa möjliga förutsättningar vad gäller stöd och
studiemiljö.
 Verka för att pedagogisk kompetens utvecklas och underhålls på alla nivåer samt stödja initiativ
forskningsanknuten undervisning.
 Verka för att värna och utveckla vetenskapsområdets utbildningsbredd.
 Arbeta för ett ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan fakulteter och institutioner.
 Stödja samverkansprojekt för att bredda humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar
som utvecklar studenternas kritiska och analytiska tänkande.
 Verka för ökad samverkan och rörlighet för studenter och doktorander mellan områdets
fakulteter, universitetets områden samt mellan landets lärosäten och internationellt.
 Arbeta för ökad tydlighet och överskådlighet i utbildningens infrastruktur och stödfunktioner.
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 Verka för att områdets fakulteter ger fristående kurser i syfte att främja en individuellt anpassad
utbildning, livslångt lärande och en breddad rekrytering.

Ett vetenskapsområde i samhället
Vetenskapsområdets forskning och undervisning ger kunskap om och förståelse av oss människor
och våra samhällen, i nutid och historiskt. Många centrala problem kan bara lösas utifrån ett
humanistisk-samhällsvetenskapligt perspektiv. Därför är det av synnerlig vikt att lärare och forskare
delar med sig av sin kunskap till det omgivande samhället och utgör en kompetensresurs tillgänglig
för myndigheter, organisationer, näringsliv och allmänhet. Kunskaper, insikter och forskningsresultat sprids genom populärvetenskap, offentliga föreläsningar och debattartiklar.
Att förankra verksamheten samhälleligt är viktigt för verksamhetens kvalitet. Samverkan med
omvärlden redovisar inte bara resultaten av samhällets resurssatsning utan ger också ett tillbakaflöde
till universitetet i form av idéer, behov och utmaningar. Studenters praktik och våra alumners
yrkesverksamhet tjänar samma syften: entreprenörskap, innovation och externa uppdrag uppstår i
gränssnittet mot omvärlden. Forskning inom området har också koppling till kulturell verksamhet
och till utvecklingen av landets både materiella och immateriella kulturarv. Vår kunskap är en resurs
som ska vägleda samhällsutvecklingen. Det är dock viktigt att verksamheten bedrivs oberoende av
olika särintressen; samverkan får inte ske på bekostnad av akademisk självständighet.
Mål

En viktig uppgift är att fördjupa och vidga forskningens och utbildningens roll i samhället. Vår
forskning och utbildning ska tydliggöras i rollen som förmedlare av initierad kunskap med hög
relevans för det övriga universitetet och samhället i stort.
Strategier

Vetenskapsområdet ska:
 Utveckla samarbetet med bland annat externa aktörer för att skapa plattformar för ökad
användning av humanistisk och samhällsvetenskaplig kunskap.
 Verka för att öka forskningens och undervisningens synlighet på nätet.
 Arbeta för utveckling av olika kanaler och kontaktytor för samverkan med samhället.
 Verka för ett strukturerat arbete med fundraising inom området.

En områdesmiljö i utveckling
Vetenskapsområdets forskning, undervisning och samverkan med det omgivande samhället behöver
välfungerande och adekvat stödverksamhet i form av infrastruktur, administrativt stöd och
verksamhetsanpassade administrativa system och rutiner. Områdets företrädare och kansliverksamheten har i uppgift i att förmedla verksamhetens behov inför områdesexterna funktioner,
inklusive de enheter som handhar infrastruktur. På motsvarande sätt ska området implementera
universitetsgemensamma beslut i verksamheten.
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Mål

Ett övergripande mål är att det humanistisk-samhällsvetenskapliga området även fortsättningsvis ska
ha en ändamålsenlig kansliverksamhet på områdesnivå samt att området tillsammans ska föra fram
verksamhetetens perspektiv i förhållande till universitetets centrala funktioner.
Strategier

Vetenskapsområdet ska:
 Arbeta för att de olika nivåerna av universitetets administration utgör ett kompetent och effektivt
stöd för kärnverksamheten inom fakulteter och institutioner.
 Verka för att administrativa arbetssätt och system utvecklas i samverkan med verksamheten,
med fokus på kvalitet och verksamhetens behov samt att de administrativa systemen liksom ITsystemen kommunicerar med varandra.
 Verka för och bevaka att det relativa uttaget för gemensamma kostnader inte ökar.
 Verka för att organisatoriska former utvecklas som underlättar verksamhetens möjlighet att
påverka bibliotekets prioriteringar och inköp av böcker, tidskrifter och andra
informationsresurser.
 Verka för att lokalförsörjningen ger goda förutsättningar för verksamheten.
 Utveckla prioriteringsmodeller för intern och extern finansiering av verksamhetsrelevanta
infrastruktursatsningar.
 Verka för att utveckla samverkan mellan områdeskansliets olika delar.
 Arbeta för att alla anställda ges bästa möjliga anställningsförhållanden.
 Verka för en breddad rekrytering till alla tjänster.
 Verka för en höjning av bas- och forskningsanslag.
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