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Eva Lindgren (ersätts av Maria Lindgren Leavenworth) 

Beslut/ Åtgärd 

Nämnden beslutar 

- att fastställa föredragningslistan. 

Nämnden beslutar 

- att utse Jesper Enbom attjämte ordförande justera 
protokollet. 

Bilaga p 33 läggs till handlingarna. 

Bilaga p 34 läggs till handlingarna. 

Christine Hellander Lövtrup föredrar ärendet enligt bilaga 
p35. 

Nämnden beslutar 

- att fastställa budgetunderlag för 2016, med smärre 
justeringar. Punkten förklaras vara omedelbart justerad. 
Nytt dokument med föreslagna revideringar biläggs 
protokollet. 

36 Auditrapport - förslag till förbättringar inom Ann-Catrine Edlund föredrar ärendet enligt bilaga p 36. 
utbildning på grund- och avancerad nivå 
Dnr FS i.6.2-579-15 Nämnden beslutar 

- att ge utbildningsstrategiska kommitten (USTRA) att 
sammanställa en handlingsplan för att stärka kvalitets
arbetet med utbildning vid Humanistisk fakultet med 
utgångspunkt i audit-rapportens rekommendationer, 
samt 

- att handlingsplanen ska presenteras på 
fakultetsnämndens sammanträde i oktober 2015. 
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37 Kompetensförsörjningsplan för 2015-2018 
Dnr FS i.1-578-15 

38 Åläggande att säkerställa genusperspektiv i 
utbildningar 

39 Övriga frågor 

\ 1Jesper Enbom <-
. ..\ ... ~::::-.:::~:.;'.'''"'"·'·'"'"'·""~ .......... :,c: ..... :::...~ ..__"""''""'""''"'"'V'"''~""'"'". 

Sid 2 (2) 

Peder Alex föredrar ärendet enligt bilaga p 37. 

Nämnden beslutar 

- att fastställa kompetensförsörjningsplan för 2015-2018 
enligt förslag. 

Erik Lindenius föredrar ärendet enligt bilaga p 38. 

Nämnden beslutar 

- att ålägga fakultetens institutioner att göra en 
inventering av förekomsten av genusperspektiv i kurs
planernas innehållsbeskrivning och förväntade studie
resultat inom samtliga kandidatprogram, såväl som 
utbildningar inom huvudområden som leder till 
kandidatexamen. 

- att om institutionen finner avsaknad av tydligt genus
perspektiv i kursplaner inom huvudområde eller program, 
så ska en plan upprättas för hur genusperspektiv ska 
säkerställas i dessa. Ansvar ligger på varje huvudområde 
och program att avgöra hur innehållsbeskrivningar och 
förväntade studieresultat tydligast kan formuleras och 
anpassas till ämnets karaktär. 

- att institutionerna innan 31 december 2015 ska inlämna 
en kort redogörelse till fakultetens utbildningsledare där 
ovanstående två beslutspunkter beskrivs för samtliga 
berörda utbildningar, 

- att uppdra åt fakultetens utbildningsledare att 
sammanställa en rapport från de inkomna redogörelserna 
och publicera på fakultetens hemsida, samt 

- att skapa en ny kolumn i fakultetens genomlysning av 
utbildningars uppfyllande (Dnr 502-1708-13) som visar 
var i utbildningarna genusperspektiv hanteras, samt 

- att uppdra åt kommitten för lika villkor att granska 
rapporten från de inkomna redogörelserna och lämna 
synpunkter på, eller begära in förtydliganden från, 
institutionerna där kommitten anser att så behövs. 

Inga övriga frågor. 
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3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

3.1 Utgångsläge 2015 samt planering 2016-2018 

Enligt reglerings brevet är anslaget till grundutbildning 1 294 mnkr för år 2015 varav takbelop
pet uppgår till 1 250 mnkr och särskilda medel till 44 mnkr. 

Universitetet överskred takbeloppet år 2014 med 41 miljoner kronor vilket innebär att den över
produktion som universitetet får spara till kommande budgetår, för att de år universitetet un
derskrider takbeloppet berättiga till ersättning, numera uppgår till 79 miljoner kronor. 

Inför år 2016 är det fortsatt viktigt att minska överskridandet, i syfte att undvika en situation 
där universitetet själv finansierar utbildningsplatser och inte uppbär någon ekonomisk ersätt
ning från staten för dessa platser. I den preliminära budgetramen för år 2016 ingår därför ingen 
överproduktion av helårsstudenter/helårsprestationer. 

Fakultetsnämnderna samt styrelsen för Lärarhögskolan skall i sina budgetunderlag 
senast den 17 april: 

• Kommentera viktiga förändringar år 2015 inom utbildning på grundnivå och avance
rad nivå. 

• Utifrån fakultetens/Lärarhögskolans verksamhetsplanering (där delmål med tillhö
rande fördjupade analyser, strategier samt uppföljningskriterier utgör grunden) över
gripande ange hur verksamheten inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
planerar att utvecklas år 2016, samt i en analys ange vilka eventuella konsekvenser 
en oförändrad budgetram år 2016 Gämfört med år 2015) skulle innebära (exempelvis 
om den innebär att vissa kurser och program inte kan genomföras, om antalet utbild
ningsplatser behöver reduceras m.m.). 

• Kommentera i en analys den förväntade utvecklingen inom grundutbildningen för 
perioden 2016-2018, där fakultetens/Lärarhögskolans verksamhetsplanering utgör 
grunden. 

Kommentarer avseende viktiga förändringar år 2015: 

Fakulteten fortsätter utbilda ett stort antal studenter till en relativt låg kostnad för staten. 

Institutionerna planerar att förstärka och utveckla relationen mellan program och fristående 
kurser och mellan campus- och nätutbildningar. I många fall handlar det om ren samläs
ning av kurser. Antalet programutbildningar förväntas öka både på grundnivå och avance
rad nivå 2015 och framåt. Därför kommer den andel studenter som läser program öka jäm
fört med tidigare år. Det finns också en satsning på nätutbildningar, både inom huvudom
råden som har minskande studentantal på sina campuskurser och andra huvudområden. 

Avancerad nivå är ett tydligt utvecklingsområde på alla institutioner. Antalet och andelen 
studenter som läser på avancerad nivå förväntas öka som ett resultat av att program på 
master- och magisternivå kommer inrättas och att externa samverkansprojekt ska startas i 
syfte att få fler personer att läsa på avancerad nivå. 
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Fakulteten fortsätter satsningen på att utveckla internationalisering av utbildning med hjälp 
av en koordinator på 20 procent. 

Inom huvudområdet konstvetenskap pågår en strategisk satsning för att öka antalet studen
ter och skapa förutsättningar för att återinrätta kandidatexamen inom området konstveten
skap. I utvecklingsarbetet ingår även en ämnes- och fakultetsöverskridande satsning. En 
pågående inventering av behov och intresse för undervisning i konstvetenskap, bildteori 
m.m. inom konsthögskolan, estetiska ämnen, designhögskolan och arkitekthögskolan visar 
på flera möjligheter till samarbeten. 

Ett fortsatt högt söktryck på kurserna i engelska respektive svenska för internationella stu
denter förutspås. I International Student Barometer (ISB) 2014 blev Umeå universitet 
mycket högt rankat när det gäller språkstöd (language support): på första plats i Sverige 
och på tredje plats i Europa. Dessvärre är behovet av språkutbildning riktad mot internat
ionella studenter mycket större än vad fakulteten kan erbjuda inom sin grundutbildnings
ram. Att erbjuda språkutbildning är en viktig del av universitetets stöd till internationella 
studenter och därmed en angelägenhet för universitetet som helhet. Fakulteten anser därför 
att frågan om språkstöd ska behandlas universitetsövergripande i likhet med frågan om fa
kultetsövergripande program. 

Planerad utveckling av verksamheten inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
år 2016, samt konsekvensanalys av oförändrad budgetram år 2016 Oämfört med år 
2015): 

En oförändrad budgetram innebär i praktiken att antalet helårsstudenter måste minska för 
att kompensera för pris- och löneomräkningen. En eventuell neddragning kommer följa fa
kultetens och universitetets prioriteringar där avancerad nivå, programkurser och obligato
riska kurser inom huvudområden som leder till examen, kurser med många in- och utre
sande studenter samt kurser med externa examensarbeten prioriteras. 

I stort sett alla sommarkurser är borta. Detsamma gäller kurser som inte kan utgöra huvud
område i en examen. Kurser på regionala campus och regionala orter har strukits av alla 
huvudområden som har kunnat göra det. Ytterligare nedskärning på den typen av kurser är 
alltså inte möjlig att göra. En ytterligare neddragning av tilldelningen av helårsstudenter 
skulle utgöra ett allvarligt hot mot institutionernas planer på att fortsätta att utveckla utbu
det av och kvaliteten på program och kurser. För en vidare utveckling av den avancerade 
nivån krävs dels att resurser även fortsättningsvis kan föras över från kurser på grundnivån 
som genererar ekonomiska överskott, dels att vi på grundnivå kan utbilda tillräckligt 
många studenter som senare kan rekryteras till utbildningar på avancerad nivå. Ytterligare 
neddragningar av helårsstudenter skulle innebära att utvecklingen av den avancerade nivån 
bromsas upp. 

Bilden kompliceras ytterligare av de låga ersättningsbeloppen inom utbildningsområdet 
humaniora som skapar svårigheter att bedriva undervisning i annan form än föreläsningar. 
De låga ersättningsnivåerna kombinerat med att antalet platser måste begränsas hindrar 
samverkan, praktik och digital humaniora, vilket blir mer och mer ett krav från våra stu
denter. 

Kommentarer till förväntad utveckling år 2016-2018: 
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Under 2016-2018 förväntas framför allt antalet och andelen studenter som läser på avance
rad nivå och som läser programutbildning fortsätta att öka. På grundnivån finns planer på 
att utveckla och inrätta två helt internetbaserade kandidatprogram: ett kandidatprogram i 
historiska studier (historia och idehistoria) och ett i filosofi. När dessa program ska starta 
är i dagsläget inte bestämt. Kandidatprogram i litteraturvetenskap, skapande svenska och 
konstvetenskap planeras från höstterminen 2016 i syfte att dels finna nya ämnesöverskri
dande innehåll och samarbetsformer, dels attrahera studenter som söker programstudier 
hellre än fristående kurser. 

På avancerad nivå finns planer på att inrätta masterprogram i filosofi och magister-/master
program i religionsvetenskap (internetbaserat distansprogram). 

Antal helårsstudenter på regionala campus och regionala orter är lågt och väntas vara lågt 
under de kommande året, eftersom kursutbudet på dessa orter inte ingår i institutionernas 
kärnutbud. I stort sett all utbildning ges på huvudcampus eller på nät. Kiruna har dock vi
sat intresse för ett lokalt kulturanalysprogram. 

För att stärka internationaliseringen kommer kursen Culture and Media in Sweden utveck
las för avancerad nivå under 2016 och under perioden ska även andra kurser utvecklas för 
att ges på engelska. Ett masterprogram i filosofi planeras ges på engelska med flexibel stu
dieform. 

4 Forskning och utbildning på forskarnivå 

4.1 Utgångsläge 2015 samt planering 2016-2018 

För att ge lärosätena möjligheter att skapa långsiktiga beslut och ge goda villkor för forskare i 
form av tryggare finansiering och anställningar, föreslås i propositionen Forskning och inno
vation att anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för hela riket ökar med 300 mnkr 
år 2016. Förslag till fördelning av dessa medel kommer att lämnas i budgetpropositionen för 
2016. För Umeå universitets del uppskattas medel för forskning och utbildning på forskarnivå 
öka med ca 18 mnkr år 2016. Förutom fördelning av budgetramar till fakulteter och Lärarhög
skolan, tillkommer fördelning av medel till särskilda satsningar. 

Fakultetsnämnderna samt styrelsen för Lärarhögskolan skall i sina budgetunderlag 
senast den 17 april: 

• Kommentera viktiga förändringar år 2015 inom forskning och utbildning på forskar
nivå. 

• Utifrån fakultetens/Lärarhögskolans verksamhetsplanering (där delmål med tillhö
rande fördjupade analyser, strategier samt uppföljningskriterier utgör grunden) över
gripande ange hur verksamheten inom forskning och utbildning på forskarnivå pla
nerar att utvecklas år 2016, samt i en analys ange vilka eventuella konsekvenser en 
oförändrad budgetram år 2016 Gämfört med år 2015) skulle innebära. 

• Kommentera den förväntade utvecklingen inom forskning och utbildning 
på forskarnivå för perioden 2016-2018, där fakultetens/Lärarhögskolans verksam
hetsplanering utgör grunden. 

I Kommentarer avseende viktiga förändringar år 2015: 
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Fakulteten kommer utlysa ett 20-tal doktorandanställningar (med tillträde 1 september 
2016). Ett förslag som just nu diskuteras är att vid fördelningen av anställningarna överge 
den kvalitetsbaserade "doktorandsnurran" till förmån för riktade eller tematiska satsningar. 
Några anställningar öronmärks till ämnen som har svårt att rekrytera lärare. Resterande an
ställningar skulle i så fall ges till de sökande som har de bästa avhandlingsprojekten inom 
digital humaniora eller globala utmaningar oberoende av vilket ämne de tillhör. Slutgiltigt 
beslut tas av fakultetsnämnden. Under 2015 kommer en doktorand i fri konst att examineras. 

Institutionerna och fakulteten arbetar vidare med att identifiera innebörden av begreppen 
"globala utmaningar" och "nydanande forskning". Höstens forsknings internat där frågan om 
humanioras bidrag till att lösa de globala utmaningarna diskuterades har följs upp med semi
narier där konkreta forskningsprojekt presenterats. 

Fakulteten och institutionerna satsar på att utveckla gemensamma projektansökningar med 
fler sökande för att erhålla större projektbidrag. Det finns särskilda läsargrupper som grans
kar enskilda projektansökningar och det kommer anordnas ansökningsseminarier för att dis
kutera de planerade projekten, både de som befinner sig på idestadiet och de som närmar sig 
inlämning. Medel har utlysts för forskningsträffar, ansökningsskrivande och för språk
granskning av ansökningar. Det finns en tendens till att ansökningar skickas till flera olika 
och "mindre" finansiärer. Institutionerna upplever att beviljandegraden har minskat. För att 
öka publiceringsfrekvensen uppmuntras medarbetare till ökat forskningssamarbete och där
med ökad sam publicering. Fler ansökningar till Horizon 2020, W allenbergstiftelserna och 
Riksbankens J ubileumsfonds nya program RJ Sabbaticals gör att samarbetet med Grants Of
fice ökar. Fakulteten har bland annat tillsammans med Grants Office upprättat ett kvalitets
system inkluderande aktiv läsning och respons för ansökningar. 

För att öka publiceringsfrekvensen och inslaget av internationell publicering av forsknings
resultaten ges medarbetare stöd för översättning och språkgranskning. 

Planerad utveckling av verksamheten inom forskning och utbildning på forskarnivå år 
2016, samt konsekvensanalys av oförändrad budgetram år 2016 (jämfört med år 2015): 

En stor del av ramen för forskning och forskarutbildning är intecknad i fasta kostnader. Med 
en oförändrad ram kan fakulteten behålla nuvarande finansieringsnivåer, somt.ex. innebär 
att 16 professorer ges 50 procent forskning medan övriga professorer 20 procent forskning 
och att vi kan anställa ett fåtal biträdande lektorer. Den ökande medfinansieringen av uni
versitets- och fakultetsgemensamma kostnader innebär att storleken på den prestationsbase
rade resursen riskera att minska med en oförändrad budgetram år 2016. 

Fakulteten har behov av att rekrytera ett antal biträdande lektorat alternativt universitetslek
tor med minst 50 procent forskning i anställningen. Nya medel skulle användas till finansie
ring av dessa anställningar. Fakulteten vill också utöka andelen forskning för de professorer 
som i dag bara ha 20 procent forskning. Docentmeritering är också en prioriterad fråga för 
att stärka handledarkompetensen i vissa forskningsämnen. Om resurser finns vill fakulteten 
också satsa på gästprofessorer. Utan en utökad budgetram komma mycket att detta inte 
kunna bli verklighet, hur angelägna satsningarna än är. 

Kommentarer till förväntad utveckling år 2016-2018: 
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Perioden fortsätter präglas av arbetet med att förverkliga målen i verksamhetsplanen och 
Vision 2020. I vilken takt dessa aktiviteter kan genomföras beror till stor del på anslagsut
vecklingen under perioden. 
Fakultetens fortsätter satsningen på forskningsansökningar till internationella utlysningar 
och mer internationell publicering i välrenommerade tidskrifter. 

Perioden kommer också påverkas av pensionsavgångar av disputerad personal. Fakultetens 
förmåga att rekrytera kvalificerad personal kommer vara viktig för att upprätthålla veten
skaplig kvalitet. 
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Enligt regleringsbrevet är anslaget till grundutbildning 1 294 mnkr för år 2015 varav takbelop
pet uppgår till 1 250 mnkr och särskilda medel till 44 mnkr. 

Universitetet överskred takbeloppet år 2014 med 41 miljoner kronor vilket innebär att den över
produktion som universitetet får spara till kommande budgetår, för att de år universitetet un
derskrider takbeloppet berättiga till ersättning, numera uppgår till 79 miljoner kronor. 

Inför år 2016 är det fortsatt viktigt att minska överskridandet, i syfte att undvika en situation 
där universitetet själv finansierar utbildningsplatser och inte uppbär någon ekonomisk ersätt
ning från staten för dessa platser. I den preliminära budgetramen för år 2016 ingår därför ingen 
överproduktion av helårsstudenter/helårsprestationer. 

Fakultetsnämnderna samt styrelsen för Lärarhögskolan skall i sina budgetunderlag 
senast den 17 april: 

• Kommentera viktiga förändringar år 2015 inom utbildning på grundnivå och avance
rad nivå. 

• Utifrån fakultetens/Lärarhögskolans verksamhetsplanering (där delmål med tillhö
rande fördjupade analyser, strategier samt uppföljningskriterier utgör grunden) över
gripande ange hur verksamheten inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
planerar att utvecklas år 2016, samt i en analys ange vilka eventuella konsekvenser 
en oförändrad budgetram år 2016 Gämfört med år 2015) skulle innebära (exempelvis 
om den innebär att vissa kurser och program inte kan genomföras, om antalet utbild
ningsplatser behöver reduceras m.m.). 

• Kommentera i en analys den förväntade utvecklingen inom grundutbildningen för 
perioden 2016-2018, där fakultetens/Lärarhögskolans verksamhetsplanering utgör 
grunden. 

Kommentarer avseende viktiga förändringar år 2015: 

Fakulteten fortsätter utbilda ett stor antal studenter till en relativt låg kostnad för staten. 

Institutionerna planerar att förstärka och utveckla relationen mellan program och fristående 
kurser och mellan campus- och nätutbildningar. I många fall handlar det om ren samläs
ning av kurser. Antalet programutbildningar förväntas öka både på grundnivå och avance
rad nivå 2015 och framåt. Därför kommer den andel studenter som läser program öka jäm
fört med tidigare år. Det finns också en satsning på nätutbildningar, både inom huvudom
råden som har minskande studentantal på sina campuskurser och andra huvudområden. 

Avancerad nivå är ett tydligt utvecklingsområde på alla institutioner. Antalet och andelen 
studenter som läser på avancerad nivå förväntas öka som ett resultat av att program på 
master- och magisternivå kommer inrättas och att externa samverkansprojekt ska startas i 
syfte att få fler personer att läsa på avancerad nivå. 
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Fakulteten fortsätter satsningen på att utveckla internationalisering av utbildning med hjälp 
av en koordinator på 20 procent. 

Inom huvudområdet konstvetenskap pågår en strategisk satsning för att öka antalet studen
ter och skapa förutsättningar för att återinrätta kandidatexamen inom området konstveten
skap. I utvecklingsarbetet ingår även en ämnes- och fakultetsöverskridande satsning. En 
pågående inventering av behov och intresse för undervisning i konstvetenskap, bildteori 
m.m. inom konsthögskolan, estetiska ämnen, designhögskolan och arkitekthögskolan visar 
på flera möjligheter till samarbeten. 

Ett fortsatt högt söktryck på kurserna i engelska respektive svenska för internationella stu
denter förutspås och behovet av språkutbildning riktad mot internationella studenter är 
mycket större än vad fakulteten kan erbjuda inom sin grundutbildningsram. Då denna typ 
av språkutbildning är en angelägenhet för universitetet som helhet anser fakulteten att 
denna fråga borde behandlas universitetsövergripande i likhet med frågan om fakultetsö
vergripande program. 

Planerad utveckling av verksamheten inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
år 2016, samt konsekvensanalys av oförändrad budgetram år 2016 (jämfört med år 
2015): 

En oförändrad budgetram innebär i praktiken att antalet helårsstudenter måste minska för 
att kompensera för pris- och löneomräkningen. En eventuell neddragning kommer följa fa
kultetens och universitetets prioriteringar där avancerad nivå, programkurser och obligato
riska kurser inom huvudområden som leder till examen, kurser med många in- och utre
sande studenter samt kurser med externa examensarbeten prioriteras. 

I stort sett alla sommarkurser är borta. Detsamma gäller kurser som inte kan utgöra huvud
område i en examen. Kurser på regionala campus och regionala orter har strukits av alla 
huvudområden som har kunnat göra det. Ytterligare nedskärning på den typen av kurser är 
alltså inte möjlig att göra. En ytterligare neddragning av tilldelningen av helårsstudenter 
skulle utgöra ett allvarligt hot mot institutionernas planer på att fortsätta att utveckla utbu
det av och kvaliteten på program och kurser. För en vidare utveckling av den avancerade 
nivån krävs dels att resurser även fortsättningsvis kan föras över från kurser på grundnivån 
som genererar ekonomiska överskott, dels att vi på grundnivå kan utbilda tillräckligt 
många studenter som senare kan rekryteras till utbildningar på avancerad nivå. Ytterligare 
neddragningar av helårsstudenter skulle innebära att utvecklingen av den avancerade nivån 
bromsas upp. 

Bilden kompliceras ytterligare av de låga ersättningsbeloppen inom utbildningsområdet 
humaniora som skapar svårigheter att bedriva undervisning i annan form än föreläsningar. 
De låga ersättningsnivåerna kombinerat med att antalet platser måste begränsas hindrar 
samverkan, praktik och digital humaniora, vilket blir mer och mer ett krav från våra stu
denter. 

Kommentarer till förväntad utveckling år 2016-2018: 

Under 2016-2018 förväntas framför allt antalet och andelen studenter som läser på avance
rad nivå och som läser programutbildning fortsätta att öka. På grundnivån finns planer på 
att utveckla och inrätta två helt internetbaserade kandidatprogram: ett kandidatprogram i 
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historiska studier (historia och idehistoria) och ett i filosofi. När dessa program ska starta 
är i dagsläget inte bestämt. Kandidatprogram i litteraturvetenskap, skapande svenska och 
konstvetenskap planeras från höstterminen 2016 i syfte att dels finna nya ämnesöverskri
dande innehåll och samarbetsformer, dels attrahera studenter som söker programstudier 
hellre än fristående kurser. 

På avancerad nivå finns planer på att inrätta masterprogram i filosofi och magister-/master
program i religionsvetenskap (internetbaserat distansprogram). 

Antal helårsstudenter på regionala campus och regionala orter är lågt och väntas vara lågt 
under de kommande året, eftersom kursutbudet på dessa orter inte ingår i institutionernas 
kärnutbud. I stort sett all utbildning ges på huvudcampus eller på nät. Kiruna har dock vi
sat intresse för ett lokalt kulturanalysprogram. 

För att stärka internationaliseringen kommer kursen Culture and Media in Sweden utveck
las för avancerad nivå under 2016 och under perioden ska även andra kurser utvecklas för 
att ges på engelska. Ett masterprogram i filosofi planeras ges på engelska med flexibel stu
dieform. 

4 Forskning och utbildning på forskarnivå 

4.1 Utgångsläge 2015 samt planering 2016-2018 

För att ge lärosätena möjligheter att skapa långsiktiga beslut och ge goda villkor för forskare i 
form av tryggare finansiering och anställningar, föreslås i propositionen Forskning och inno
vation att anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för hela riket ökar med 300 mnkr 
år 2016. Förslag till fördelning av dessa medel kommer att lämnas i budgetpropositionen för 
2016. För Umeå universitets del uppskattas medel för forskning och utbildning på forskarnivå 
öka med ca 18 mnkr år 2016. Förutom fördelning av budgetramar till fakulteter och Lärarhög
skolan, tillkommer fördelning av medel till särskilda satsningar. 

Fakultetsnämnderna samt styrelsen för Lärarhögskolan skall i sina budgetunderlag 
senast den 17 april: 

• Kommentera viktiga förändringar år 2015 inom forskning och utbildning på forskar
nivå. 

• Utifrån fakultetens/Lärarhögskolans verksamhets planering (där delmål med tillhö
rande fördjupade analyser, strategier samt uppföljningskriterier utgör grunden) över
gripande ange hur verksamheten inom forskning och utbildning på forskarnivå pla
nerar att utvecklas år 2016, samt i en analys ange vilka eventuella konsekvenser en 
oförändrad budgetram år 2016 Gämfört med år 2015) skulle innebära. 

• Kommentera den förväntade utvecklingen inom forskning och utbildning 
på forskarnivå för perioden 2016-2018, där fakultetens/Lärarhögskolans verksam
hetsplanering utgör grunden. 

Kommentarer avseende viktiga förändringar år 2015: 

Fakulteten kommer utlysa ett 20-tal doktorandanställningar (med tillträde 1 september 
2016). Ett förslag är att vid fördelningen av anställningarna överge den kvalitets baserade 
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"doktorandsnurran" till förmån för riktade eller tematiska satsningar. Några anställningar 
öronmärks till ämnen som har svårt att rekrytera lärare. Resterande anställningar skulle i så 
fall ges till de sökande som har de bästa avhandlingsprojekten inom digital humaniora eller 
globala utmaningar oberoende av vilket ämne de tillhör. Under 2015 kommer en doktorand i 
fri konst att examineras. 

Institutionerna och fakulteten arbetar vidare med att identifiera innebörden av begreppen 
"globala utmaningar" och "nydanande forskning". Höstens forsknings internat där frågan om 
humanioras bidrag till att lösa de globala utmaningarna diskuterades har följs upp med semi
narier där konkreta forskningsprojekt presenterats. 

Fakulteten och institutionerna satsar på att utveckla gemensamma projektansökningar med 
fler sökande för att erhålla större projektbidrag. Det finns särskilda läsargrupper som grans
kar enskilda projektansökningar och det kommer anordnas ansökningsseminarier för att dis
kutera de planerade projekten, både de som befinner sig på idestadiet och de som närmar sig 
inlämning. Medel har utlysts för forskningsträffar, ansökningsskrivande och för språk
granskning av ansökningar. Det finns en tendens till att ansökningar skickas till flera olika 
och "mindre" finansiärer. Institutionerna upplever att beviljandegraden har minskat. För att 
öka publiceringsfrekvensen uppmuntras medarbetare till ökat forskningssamarbete och där
med ökad sampublicering. Fler ansökningar till Horizon 2020, W allenbergstiftelserna och 
Riksbankens Jubileumsfonds nya program RJ Sabbaticals gör att samarbetet med Grants Of
fice ökar. Fakulteten har bland annat tillsammans med Grants Office upprättat ett kvalitets
system inkluderande aktiv läsning och respons för ansökningar. 

För att öka publiceringsfrekvensen och inslaget av internationell publicering av forsknings
resultaten ges medarbetare stöd för översättning och språkgranskning. 

Planerad utveckling av verksamheten inom forskning och utbildning på forskarnivå år 
2016, samt konsekvensanalys av oförändrad budgetram år 2016 (jämfört med år 2015): 

En stor del av ramen för forskning och forskarutbildning är intecknad i fasta kostnader. Med 
en oförändrad ram kan fakulteten behålla nuvarande finansieringsnivåer, som t.ex. innebär 
att 16 professorer ges 50 procent forskning medan övriga professorer 20 procent forskning 
och att vi kan anställa ett fåtal biträdande lektorer. Den ökande medfinansieringen av uni
versitets- och fakultetsgemensamma kostnader innebär att storleken på den prestationsbase
rade resursen riskera att minska med en oförändrad budgetram år 2016. 

Fakulteten har behov av att rekrytera ett antal biträdande lektorat alternativt universitetslek
tor med minst 50 procent forskning i anställningen. Nya medel skulle användas till finansie
ring av dessa anställningar. Fakulteten vill också utöka andelen forskning för de professorer 
som i dag bara ha 20 procent forskning. Docentmeritering är också en prioriterad fråga för 
att stärka handledarkompetensen i vissa forskningsämnen. Om resurser finns vill fakulteten 
också satsa på gästprofessorer. Utan en utökad budgetram komma mycket att detta inte 
kunna bli verklighet, hur angelägna satsningarna än är. 

Kommentarer till förväntad utveckling år 2016-2018: 

Perioden fortsätter präglas av arbetet med att förverkliga målen i verksamhetsplanen och 
Vision 2020. I vilken takt dessa aktiviteter kan genomföras beror till stor del på anslagsut
vecklingen under perioden. 
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Fakultetens fortsätter satsningen på forskningsansökningar till internationella utlysningar 
och mer internationell publicering i välrenommerade tidskrifter. 

Perioden kommer också påverkas av pensionsavgångar av disputerad personal. Fakultetens 
förmåga att rekrytera kvalificerad personal kommer vara viktig för att upprätthålla veten
skaplig kvalitet. 


