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Språkpolicy för Mittuniversitetet
Mittuniversitetets utbildning och forskning ska enligt regeringsuppdraget vara av
hög kvalitet och internationellt konkurrenskraftig. Internationaliseringen på
Mittuniversitetet ska vara integrerad i all verksamhet. Den ska vara tydlig och synas
på många nivåer internt och externt, offensivt och operativt.
Denna språkpolicy syftar till att tydliggöra vilka principer som gäller för
språkanvändningen inom Mittuniversitetet. Detta för att öka medvetenheten om
språkets betydelse och konsekvenserna av de val vi gör. Den gäller för hela
universitetet och alla språk.
Svenska är huvudspråket på Mittuniversitetet. Mittuniversitetet är en svensk
myndighet som därmed styrs av lagar och förordningar på svenska. Det innebär att
alla lokala beslut ska formuleras på svenska. Detta står inte i motsättning till en
strävan mot ökad språklig mångfald.
Med en fullgod förmåga att uttrycka sig på svenska och med goda kunskaper i
engelska och andra språk blir universitetets studenter, lärare och forskare attraktiva
både nationellt och internationellt och kan ta del av och bidra till det internationella
forskarsamhället.
Som myndighet ska Mittuniversitetet enligt språklagen använda klarspråk.
Klarspråk innebär att skriva vårdat, enkelt och begripligt i all typ av skriftlig
kommunikation, både internt och externt. Detta gäller både för svenska och de
övriga språk som används vid Mittuniversitetet. En tydlig kommunikation främjar
effektiviteten och välskrivna texter säkrar kvaliteten i universitetets verksamhet.
Språkpolicyn ansluter till Mittuniversitetets varumärkesplattform som framhåller att
vi även i vår språkliga kommunikation ska bygga på ledorden närhet, nytta och
nyfikenhet. Det innebär att använda klarspråk (nyttan), att målgruppsanpassa våra
texter (närhet) och att texter i vår profilerande kommunikation ska ge uttryck för
framåtanda, vilja och energi (nyfikenhet).
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All internationellt riktad information ska ske på god, begriplig och konsekvent
brittisk engelska, som fungerar som det gemensamma språket för icke-svensktalande
studenter och personal. Alla ska ha likvärdiga möjligheter till service och information
på campus och på webb. Information om universitetet och dess verksamhet ska
föreligga på svenska och engelska.
Språklig handledning för lärare, studenter och administrativ personal är en
kvalitetsåtgärd som Mittuniversitetet ska eftersträva att erbjuda.
Beslut om att undervisa på annat språk än svenska ska vara väl motiverade och noga
genomtänkta.

