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Ärende  Kommentar 

1.  Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson öppnar mötet och hälsar välkommen, särskilt 
välkommen till de tillträdande kårrepresentanterna Anna 
Larsson, Umeå studentkår, och Eleonora Hedin, Umeå 
Naturvetar- och Teknologkår. 

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Åsa Rudehäll påminner fakulteterna om att skicka frågor 
som de önskar diskutera i samband med att 
Kommunikationsenheten bjuds in till något av höstens 
möten. 
 
Ad acta. 

3.  Styrdokument för internationalisering Ingrid Svensson föredrar ärendet. Hon informerar om 
pågående arbete med styrdokument för internationalisering.  
 
USR tackar för informationen. USR stödjer tankarna på att 
styrdokumentet bl a kan hämta formuleringar i 
internationaliseringsutredningens första del. Torkel Molin 
understryker vikten av att inte bara fokusera på 
internationalisering i program utan även i kurser. 
Fakulteterna ser fram emot att få styrdokumentet på remiss. 

4.  Information om planerade förändringar i 
utbildningsutbud 

Fakulteterna informerar: 
 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet informerar om pågående 
förstudier avseende två nya civilingenjörsprogram, det ena 
med inriktning mot kemi, det andra med inriktning mot 
elektronik. Det senare planeras ha tre profiler varav en är 
medicinsk teknik. Dialog med medicinska fakulteten pågår. 
 
Humanistisk fakultet kommer att lägga ner huvudområdet 
konstvetenskap. Ett nytt program i kulturvetenskap på 
masternivå planeras. 

5.  AI Competence for Sweden 
 

Helena Lindgren, Karin Danielsson och Per Holm deltar.  
Helena Lindgren informerar om vad som gjort respektive 
planeras inom ramen för AI Competence for Sweden vid 
Umeå universitet.  
 
USR diskuterar de olika satsningarna och påpekar vikten av 
att fortsätta kommunicera och ytterligare förankra arbetet 
med AI och utbildning brett inom universitetet. Efter dagens 
bakgrundsinformation ser USR fram emot en fortsatt 
diskussion.  

 Mötet gör uppehåll för diskussion och 
grupparbete om utkast till bedömningsområde 
6, Arbetsliv och samverkan, till självvärdering 
inför UKÄ:s kommande lärosätesgranskning. 
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6.  Lägesrapport med anledning av covid-19 
 
Uppdatering kamerabevakning, digital 
tentamnetentamensservice 
 

Malin Larsson och Thomas Wahlström informerar om några 
av de förestående besluten som rektor föreslås fatta inför 
höstterminen med anledning av covid-19. 
 
Info om lokaler kommer att distribueras via universitetets 
nyhetsbrev innan midsommar. 

7.  Övriga frågor 
 
a) Datum för UKÄ:s platsbesök i samband 
med lärosätesgranskningen 
 
 
 
 
 
b) Datum inför UKÄ:s utvärdering av 
breddad rekrytering 

 
 
a) Åsa Rudehäll informerar. UKÄ har meddelat att 
bedömargruppen i samband med lärosätesgranskningen 
önskar göra platsbesök vid Umeå universitet den 10 mars 
samt den 18-20 maj. USR påpekar det olämpliga med att det 
första platsbesöket sammanfaller med sportlovet. Åsa 
Rudehäll tar med sig synpunkten till UKÄ. 
 
b) Åsa Rudehäll informerar om att UKÄ håller 
uppstartsmöte för utvärderingen digitalt den 25 januari. 
Deadline för självvärderingen är den 3 maj. 

8.  Avtackning av studentrepresentanter Heidi Hansson tackar de avgående studentrepresentanterna 
för deras värdefulla insatser i USR under året. Rådet ser 
fram emot ett gott samarbete med de tillträdande 
representanterna. 

 
 

Närvarande 
1. Viktor Elofsson 
2. Ann-Catrine Eriksson  
3. Nils Eriksson 
4. Fredrik Georgsson 
5. Heidi Hansson (ordf) 
6. Henna Harinen 
7. Eleonora Hedin 
8. Victor Johansson 
9. Anna Larsson 
10. Kristina Lejon 
11. Anna Lindqvist, till och med p 5 + workshop 
12. Per Lindström 
13. Torkel Molin 
14. Åsa Rudehäll (sekr) 
15. Staffan Schedin 
16. Ann-Louise Silfver 
17. Sara Sjöstedt de Luna  
18. Birgitta Wilhelmsson 
19. Anton Öhrlund 

 
Frånvarande 

1. Eva Svedmark  
 

 


