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Planen ansluter till Strategisk plan för Lunds universitet 2017–2016 och till Strategisk
plan för Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Teaterhögskolan i Malmö
fokuserar på fem av de sex prioriterade målen i universitetets strategiska plan:
1. Utbildning och forskning ska vara sammanflätade
2. Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna
3. Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter
4. Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer
5. Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer
Uppgift
Teaterhö gskolan i Malmö ä r en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom
teaterområ det. Vi erbjuder sä rskilt lovande och motiverade studenter och forskare en
tydligt profilerad och internationell miljö , som fö rbereder fö r ett utmanande och
fö rä nderligt yrkesliv.
Vision
A_ r 2020 ä r Teaterhö gskolan i Malmö en utbildnings- och forskningsmiljö av
internationell klass, dä r metodisk praxis lä ggs till grund fö r konstnä rlig innovation och
kunskapsproduktion.
I aktiv dialog med samtiden utbildar vi modiga, ansvarstagande och reflekterande
konstnä rer som formar framtidens scenkonst.
Mål
•
•
•

Teaterhö gskolan i Malmö ä r en vä l integrerad helhet dä r en unik kombination av
kunskapsområ den bidrar till en stark profil och gemensam kunskapsutveckling.
Vi leder den nationella metodutvecklingen inom dramatiskt skrivande,
konceptuella praktiker och skå despeleri.
Genom aktiva nationella och internationella nä tverk ges vå ra studenter och
forskare fö rutsä ttningar fö r ett hå llbart och utvecklande yrkesliv.

•
•

Vå r kunskapsproduktion utvecklas ä ven i aktiv samverkan med aktö rer inom
andra kunskapsfä lt och en relevant och framå tsyftande samhä llsanalys.
Teaterhö gskolan i Malmö ä r en ö ppen och tongivande plats fö r samtal om vad
scenkonst ä r, gö r och kan bli.

Värdegrund
Som del av Lunds universitet utgå r vå r vä rdegrund frå n offentligt etos. Verksamheten
vilar på vä rden som fri å siktsbildning och respekt fö r mä nniskors lika vä rde, frihet och
vä rdighet. Objektivitet, saklighet, likabehandling, effektivitet och service prä glar vå rt
sä tt att utfö ra vå r uppgift. Genom intersektionellt medveten rekrytering och
inkluderande arbetsformer ges utrymme fö r olika perspektiv. I arbetet har vi bå de vå r
egen och andras integritet i å tanke samtidigt.
Pedagogisk grund
•
•
•

Teaterhö gskolans metodiska fö rhå llningssä tt bygger på en konsekvent syn på
teaterns kunskapskä rna som handlingsbaserad.
Utbildningarna bygger på en medveten pedagogisk progression mot
kontinuerligt fö rdjupad fö rstå else.
Vå r miljö prä glas av engagemang, nyfikenhet, reflektion och samarbetsfö rmå ga.
Vi ser studenten som sjä lvstä ndig, skapande och aktivt ansvarstagande inom
ramen fö r sin utbildning.

