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Humanistiska fakultetens arbete med  

kårernas studentfallskrivelse från 2013

Bakgrund
Studentkårerna vid Umeå universitet presenterar vart tredje år en skrivelse, som översiktligt redovisar 

de studentfall som inkommit till kårerna under föregående terminer. Skrivelsen syftar till att åskådlig-

göra återkommande problem som studenter kontaktar kårerna om.

Umeå universitets utbildningsstrategiska råd beslutade att studentkårerna skulle bryta ned problem-

beskrivningarna fakultetsvis och initiera egna dialoger med fakultetsledningarna. Utifrån dessa dialo-

ger skulle därefter varje fakultet/Lärarhögskolan prioritera tre områden att arbeta specifikt med.

Efter diskussion i fakultetens utbildningsstrategiska kommitté 22 januari 2014 och presentation i 

fakultetsnämnden 17 februari 2014, beslutades att fakulteten skulle arbeta med att

• Förbättra strukturen för internationalisering

• Utreda om möjlighet finns att skapa en övre poänggräns om 7,5 hp för moment
• Skapa mallar för kursplaner och momentkompendium

Utfall: struktur för internationalisering
En internationell koordinator finns arvoderad på humanistiska fakulteten sedan 2014. De två första 
åren finansierades arvoderingen av myndighetskapital respektive den utgående Balticdonationen. Från 
och med 2016 finansieras den av fakultetsgemensamma avsättningar.

Utfall: övre poänggräns om 7,5 hp för moment.
Ett första utkast diskuterades i fakultetens utbildningsstrategiska kommitté. Därefter skickades 
ärendets ut på remiss till institutioner och Humanistiska sektionen. Den 27 maj 2015 fattade fakultets-

nämnden ett beslut om att införa poänggräns för kurser och delmoment vid humanistisk fakultet.

Utfall: mallar för kursplaner och momentkompendium
Ett gemensamt arbete mellan fakulteterna med en lathund för rutiner för kursgenomförande inleddes 

2014 och upprättades 2015 på en universitetsgemensam hemsida: www.aurora.umu.se/utbildning-
och-forskning/stod-till-utbildning/utbildningsadministration/

För humanistiska fakulteten

Erik Lindenius

Utbildningsledare
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Uppdrag som koordinator för  
internationalisering inom humanistiska fakulteten 2016

Bakgrund

Den 15 oktober 2015 beslutade Humanistiska fakultetsnämnden att medel skulle avsättas för en 
internationell koordinator för 2016. Omfattningen av förordnandet är 25 %. I Utbildningsstrategiska 
kommitténs beredning av ärendet 150518 föreslogs att: 

 koordinatorns huvudsakliga arbetsuppgifter ska vara att strategiskt arbeta med: informa-
tion till fakultetens studenter om utlandsstudier, student- och lärarutbyten med interna-
tionella universitet, att bistå institutionerna med kunskap om internationaliseringsfrågor, 
samt att företräda fakulteten i grupper och nätverk som diskuterar internationella frågor.

Uppdraget utgår vidare från de delmål som berör internationalisering i Humanistiska fakultetens verk-
samhetsplan 2016–2018.

 2.1. Andelen helårsstudenter på avancerad nivå uppgår till 10 procent av samtliga HST.
 2.3. Antalet inresande utbytesstudenter håller nuvarande nivå, men fakulteten ska också 

verka för att få fler betalande studenter. 
 2.4. Antalet utresande studenter ska öka i jämförelse med tidigare år. 

Därtill berörs uppdraget av den aktivitet i Humanistiska fakultetens aktivitetsplan för utbildningsverk-
samhet 2016–2018 som adresserar internationalisering av utbildning (1.6.2-579-15). 

 Aktivitet 16. Fördjupa ett utbyte med ett engelskspråkigt universitet, med syfte att: Upp-
rätta goda kontakter med ett engelskspråkigt universitet för att underlätta utbyte och öka 
antalet utresande studenter.
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Uppdrag
Under 2016 ska Humanistiska fakultetens internationella koordinator arbeta med att

• verka för att fakultetens utbildningar ska stärka sin rekrytering av internationella studen-
ter på avancerad nivå  – både svenskspråkiga och engelskspråkiga kurser

• utreda förutsättningar för fakultetsgemensamma utbildningar, företrädesvis på avancerad 
nivå.

• utveckla struktur och arbetsrutiner för rekrytering av inresande studenter med tydlig och 
lättillgänglig information.

• utveckla struktur och arbetsrutiner för utresande studenter med tydlig och lättillgänglig 
information.

• fördjupa ett utbyte med ett universitet som har ett stort utbud av humanistiska kurser på 
engelska. 

• representera fakulteten i nätverk och sammanhang som rör internationalisering i utbild-
ningar. För tillfället bland annat International office (och relaterade arbetsgrupper), och 
nätverket USI.

Den internationella koordinatorn ges i uppgift att ta fram en enklare projektplan inklusive tidsplan 
för ovanstående uppdrag. Kontinuerlig återkoppling sker till prodekan, fakultetskansliet, samt Utbild-
ningsstrategiska kommittén.

Per-Olof Erixon

Dekan
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Poänggräns för kurser och delmoment vid humanistisk fakultet

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att
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