
Visi dan Misi

  

Visi 

  

Universitas Andalas memiliki gambaran dan cita-cita ideal yang ingin diwujudkan di masa yang
akan datang, melalui visi Universitas Andalas yaitu: “Menjadi Universitas Terkemuka dan
Bermartabat”.

  

  

Misi 

  

Universitas Andalas sebagai perguruan tinggi negeri yang memberikan jasa pendidikan
mengemban misi sebagai berikut:

    
    1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas dan
berkesinambungan;   
    2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang
pembangunan dan pengembangan IPTEK serta meningkatkan publikasi ilmiah dan HAKI;
 
    3. Mendharmabaktikan IPTEK yang dikuasai kepada masyarakat;  
    4. Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan
pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional, dan internasional;
 
    5. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (gooduni
versitygovernance
) sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis;
 
    6. Mengembangkan usaha-usaha, baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat serta usaha lainnya yang berkaitan dengan core bisnis Universit
as Andalasyang dapat meningkatkan 
revenue
.
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Tujuan:

    
    1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai jiwa kewirausahaan dan
mendapat penghargaan dari dunia kerja;   
    2. Meningkatkan daya tampung dalam rangka pemerataan dan perluasan akses;  
    3. Mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan
dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah melalui penyelenggaraan program studi,
penelitian, pembinaan kelembagaan, serta pengembangan sumberdaya manusia akademik
yang berdaya guna dan hasil guna;   
    4. Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka transformasi
ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan bahan ajar kepada masyarakat;   
    5. Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan
berbagai lembaga pemerintah/swasta di dalam dan luar negeri;   
    6. Mewujudkan masyarakat kampus yang handal dan profesional yang didukung oleh
budaya ilmiah yang mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh Unand;   
    7. Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi sesuai dengan standar
yang ditetapkan secara nasional dan internasional serta mewujudkan suasana akademik yang
kondusif serta bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung terwujudnya misi universitas;
 
    8. Mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan melalui kerjasama dan
pengembangan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan.   
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