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Humanistiska fakultetens kriterier för, och process
för fastställande av, utbildningsutbud 2020-2022
Detta förslag till kriterier för prioritering av utbildningsutbud baseras på tidigare års
fakultetsnämndsbeslut (dnr 504-794-12, dnr 501-1053-13, FS 1.3.4-777-14 och FS 3.1.1-838-15, FS
1.3.2-387-16, FS 1.3.2-597-17, FS 1.3.2–738-18). Nytt är att från 2020 ska institutionerna planera
för utbildningsutbud i treårscykler. Dokumentet innehåller även ett förslag till fortsatt process för
beredning av ärendet vid humanistisk fakultetsnämnd.

Utbildningsstrategiska mål för Umeå universitet
Utformandet av kriterier för prioritering av utbildningsram utgår från vilket utbildningsutbud som
humanistisk fakultetsnämnd menar är väsentligt att behålla och värna om utifrån ett
framtidsstrategiskt perspektiv. Prioritering av utbildningsutbud bör därför ställas i relation till de
kriterier som är avgörande för tilldelning av budgetram från statsmakterna och från Umeå
universitet centralt.
Inför år 2020 kommer totalt 7 procent av Umeå universitets utbildningsram att fördelas utifrån
nedanstående, av universitetsstyrelsen beslutade kriterier. För varje kriterium har ett nyckeltal
tagits fram som är möjligt för universitetet att mäta och följa upp centralt.
•
•

Avancerad nivå (Helårsstudenter avancerad nivå, genomsnitt av de senaste tre åren)
Internationalisering (In- och utresande studenter, genomsnitt av de senaste tre åren)

Utbildningsstrategiska mål för humanistisk fakultet
I verksamhetsplan för humanistisk fakultets 2019 (F.S 1.1-1635-178) presenteras bland annat
följande mål för utbildning på grund- och avancerad nivå:
• Andelen helårsstudenter på avancerad nivå har ökat till 10 procent av samtliga HST.
• Andelen undervisning som utförs av disputerade lärare hålls på samma nivå.
• Andelen inresande utbytesstudenter håller nuvarande nivå, men fakulteten ska också verka för
att få fler betalande studenter.
• Antalet utresande studenter ska öka i jämförelsen med tidigare år.
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I anslutning till dessa vill humanistiska fakulteten särskilt betona vikten av att skapa ett stabilt
utbildningsutbud som står sig/underlättar anpassning till olika svängningar i demografi, ekonomi
och politik. I ett stabilt utbildningsutbud ingår både program och fristående kurser, både campus
och nät, både en stark grundutbildning och en stark avancerad nivå, samt både bra vetenskaplig
kvalitet och bra kontakt med omvärlden genom arbetsmarknadsanknytning.
För humanistisk fakultet är det viktigt att värna och utveckla programutbildningar samt en stabil
bas av kurser och lärare inom varje huvudområde på grundnivå och avancerad nivå, inte minst
inom de huvudområden som leder vidare till utbildning på forskarnivå. En utgångspunkt är också
att de utbildningar som prioriteras ska utbilda i kompetenser som efterfrågas av studenter och av
arbetsmarknaden. Det är också väsentligt att värna utbildningar för vilka Umeå universitet har ett
nationellt ansvar.

Kriterier för utbildningsutbud år 2020
1. Högst prioritet i utbildningsutbud inför 2020-2022 har:
•
•
•

•
•

kurser och programkurser på avancerad nivå.
programkurser på grundnivå
kurser på grundnivå som ligger inom det huvudsakliga utbildningsutbudet för ett
huvudområde. Det vill säga, obligatoriska kurser som krävs för att ta ut en
kandidatexamen.
utbildningar för vilka Umeå universitet har ett nationellt ansvar
sommarkurser (varje institution måste erbjuda minst en sommarkurs)

2. Näst högst prioritet har:
• kurser med många in- och utresande studenter
• kurser som av fakultetsledningen identifierats att vara av strategisk betydelse för en
institutions eller ett huvudområdes fortlevnad
3. Lägst prioritet har:
• kurser som institutionen tycker är viktiga, men inte ingår i ovanstående kärnutbud.
Vid tilldelning av utbildningsplatser kommer hänsyn också tas till myndighetskapital inom
utbildning och förbrukning av föregående års ram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
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Kriterier för utbildningsutbud år 2021-2022
För 90 procent av ramen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för åren 2021 och 2022
kommer samma kriterier som för 2020 användas. Resterande 10 procent kommer tilldelas utifrån
indikatorer i universitetets vision och verksamhetsplan samt fakultetens egna prioriteringar. Den
delen kommer därför inte ingår i den preliminära ram för utbildning på grundnivå och avancerad
nivå som nämnden fattar beslut om i september.

Likvärdigt utbud
Om institutionernas äskande överskrider de utbildningsplatser som fakulteten tilldelats, kommer
fakultetskansliet, på uppdrag från humanistiska fakultetsnämnden, efter samråd med
institutionerna fatta beslut om vilka kurser som ska dras ned. Det kommer göras utifrån följande
kriterier (utan inbördes ordning):
•
•

Kortkurser som inte ingår i det huvudsakliga utbildningsutbudet inom ett huvudområde.
Huvudområden som inte har periodiserat sina utbildningar. Med periodisering avses här
ett intag per läsår per studieform (campus, nät etc.).

Hela kurser kan komma att strykas men även antalet platser på en kurs kan reduceras. Utbudet av
kortkurser i sin helhet kommer ses över, såväl kurser som ges under höst- och vårtermin som
sommarkurser.

Process
Process för fastställande av respektive institutions utbildningsutbud 2020-2022
16 maj

Fakultetsnämnden fastställer kriterier för prioritering av utbildningsutbud.

början av juni

Excelfil och anvisningar för inrapportering av utbildningsutbud för 2020-2022
skickas till institutionerna.

20 augusti

Deadline för inlämning utbildningsutbud.

vecka 35

Dialoger om utbildningsutbudet mellan fakultets- och institutionsledning.

16 september

Beslut om utbildningsutbud för 2020-2022 i humanistisk fakultetsnämnd

oktober

Inläggning/justering av kursutbud för 2020 i Selma.
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