
Inbjudan

Rektorsseminarium 
25 november 2015
PALAESTRA NEDRE | KL 14.45 –17.15

Arbetet med att ta fram en ny strategisk plan för 
Lunds universitet har påbörjats. Planen ska träda i 
kraft 2017 och gälla i 10 år. Den blir det viktigaste 
styrdokumentet för universitetet det kommande 
decenniet och det är därför mycket viktigt att vi är 
många som deltar i arbetet med planen. 
 
Vi bjuder nu in universitetets medarbetare till ett Rektorsseminarium för att 
diskutera mål och visioner för Lunds universitet. De frågor som vi kommer att 
diskutera på seminariet är bland annat: Vilka är de viktigaste utmaningarna 
för LU? Vad vill du att LU ska vara om 10 år? Hur ska vi nå dit? 

Din uppfattning och syn på dessa frågor är viktiga och de kommer att ha 
betydelse för utformingen av den strategiska planen. Kom därför till rektors-
seminariet och diskutera dessa och liknande frågor och bidra med dina tankar 
och idéer kring utformandet av en ny strategisk plan för Lunds universitet.

PROGRAM

14.45 Kaffe och kaka står framdukat

15.15 Rektor Torbjörn von Schantz hälsar välkommen. 
Bo Ahrén, vicerektor och projektledare för ny strategisk plan, 
inleder diskussionen

15.30 Samtal och publikfrågor under ledning av Bo Ahrén

17.15 Slut

Anmälan sker senast den 16 november till: strategiskplan@rektor.lu.se 

Välkomna!

Torbjörn von Schantz

Bo Ahrén

mailto:strategiskplan%40rektor.lu.se?subject=Ja%20tack%21%20Jag%20vill%20komma%20p%C3%A5%20rektorsseminarium


Invitation 

The Vice-Chancellor’s 
Seminar  
25 November 2015
PALAESTRA MAIN AUDITORIUM | 14:45 –17:15

The efforts to develop a new strategic plan for the 
University are underway. The plan will take effect 
in 2017 and be valid for 10 years. It will become the 
University’s single most important policy document 
the next decade and it is therefore very important that 
many of us are involved in drawing up the plan.

We would now like to invite University staff to a Vice-Chancellor’s Seminar 
to discuss Lund University’s goals and visions. The issues that we will discuss 
at the seminar include: What are the main challenges for LU? What do you 
want LU to be in 10 years? How will we get there?

Your perception and views on these issues are important and they will 
play a part in the design of the strategic plan. Therefore, we encourage 
you to come to the Vice-Chancellor’s Seminar and discuss these and similar 
questions, and contribute your thoughts and ideas about the design of a new 
strategic plan for Lund University.

PROGRAMME

14:45 Coffee and cake are served

15:15 Vice-Chancellor Torbjörn von Schantz opens the seminar 
Bo Ahrén, Pro Vice-Chancellor and project manager for the 
development of a new strategic plan, begins the discussion

15:30 Discussions and questions from the audience moderated by 
Bo Ahrén

17:15 Close

The seminar will be held in Swedish but you are welcome to express views 
and ask questions in English. There are plans for meetings and seminars to 
be held in English later on in the process.

Register for the event by 16 November at: strategiskplan@rektor.lu.se 

Welcome!

Torbjörn von Schantz

Bo Ahrén
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