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Övergripande strategiska mål för högskolan inom Akademi för 
Ledarskap och Teologi 
 

Inledning 

Detta dokument anger övergripande strategiska mål för högskolan inom Akademi för Ledarskap och 
Teologi (ALT). 
 
Örebro teologiska högskola (ÖTH) är en organisatorisk enhet inom ALT. ALT har ansvar för att driva 
och utveckla denna verksamhet och att värna om att ÖTH har nödvändig bredd och djup i sin verksamhet 
och de kompetenser som säkrar dess status och funktion som högskola. Föreningen har en arbetsordning 
som reglerar hela dess verksamhet inklusive organisation och ledning av den verksamhet som bedrivs 
inom högskolan. De övergripande strategiska mål som ska gälla för verksamheten inom högskolan anges i 
detta dokument. Arbetsordning och dokument som anger övergripande strategiska mål för högskolans 
verksamhet fastställs av styrelsen.  
 
Högskolans arbete ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det ska bedrivas så att det 
uppfyller de krav som ställs på utbildning enligt tillämpliga delar av högskolelagen (1992:1434), 
högskoleförordningen (1993:100) samt, specifikt, lagen om tillstånd att utfärda vissa examina (1993:792).  
 
ALT har som mål att skapa en kvalitetskultur som präglar hela organisationen i alla dess delar. Alla 
anställda och studenter ska känna delaktighet, engagemang och ansvar i de processer, möten och dialoger 
som sker löpande inom verksamheterna. Målet är att kvalitetssäkra hela organisationen och i synnerhet 
ÖTH så att högskolan fortsätter att utvecklas och stärkas i en snabbt föränderlig omvärld. 
 

ALTs övergripande strategiska mål för verksamheten  

ALTs övergripande strategiska mål för verksamheten är att: 

• fortlöpande utveckla sin verksamhet 

• fortlöpande säkra hög kvalitet i utbildning och forskning och verka för en forskningsanknuten 
undervisning och goda pedagogiska miljöer 

• värna akademisk integritet och frihet samt visa vaksamhet mot fusk 

• främja studentmedverkan och ett starkt studentinflytande 

• främja jämställdhet och likabehandling inom all utbildnings- och forskningsverksamhet 

• främja breddad rekrytering till och breddat deltagande i utbildningsverksamheten 

• främja hållbar utveckling och internationalisering och därvid specifikt tillvarata 
medlemsorganisationernas internationella relationer 

• samarbeta med myndigheter, avnämare och övriga intressenter nationellt och internationellt i 
synnerhet så att utbildningar präglas av samverkan med arbetslivet så att de är relevanta för de 
yrken de förbereder för 

• eftersträva kollegial granskning som tar hänsyn till såväl myndigheters som avnämares krav 

• informera om sin verksamhet och medverka till kunskapsförmedling bland avnämare och övriga 
samhället 

• följa förhållanden utanför högskolan som har betydelse för verksamheten 

• se till att alla anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten 

• skapa goda arbetsförhållanden och ta tillvara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet 


