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Informationsmöte 2014-11-11

1) Samverkan – Regional modell för engagemang

2) Beviljade forskningsprojekt

3) Pedagogisk meritering

4) Utbildningsfrågor

5) Forskningsfrågor

6) Övriga frågor
- Nytt möte 2/2, kl 13-15. Redovisning MAE + prefektråd

- Infomötet den 4/2 ställs in

- FN 11/11



Pedagogisk meritering och 
aktuella utbildningsfrågor

Prefektinformation 11 nov 
2014



Datum
Sidfot
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Pedagogisk meritering

• ”Utlysning – ansök om inplacering i Umeå universitets 
pedagogiska meriteringsmodell”

• Syftet – ”bidra till fortlöpande kvalitetshöjning i utbildningen 
genom att stimulera lärare att utveckla en hög pedagogisk 
kompetens samt stimulera institutioner att skapa goda 
förutsättningar för pedagogisk utveckling”

• Behöriga sökande – tillsvidareanställda lärare vid UmU, minst 
fem års undervisningserfarenhet (minst två års heltid) samt 
högskolepedagogisk utbildning/kompetens utöver vad som 
krävs för anställning



Pedagogisk meritering (forts)

• Ansökan: CV, dokumenterade pedagogiska meriter, prefekts 
yttrande om behörighet

• Ansökningsperiod 2014-11-13 – 2015-01-13

• Ingen begränsning av antalet sökande

• Två bedömare per ansökan, PN rekommenderar förslag till 
fakultetsnämnden

• Meriterad lärare +800 kr, 25.000 kr till inst

• Excellent lärare +1.200 kr, 50.000 kr till inst

• Se vidare 
https://www.aurora.umu.se/Anstallning/kompetensutveckling/Pedagogisk-
meritering/

Datum
Sidfot
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https://www.aurora.umu.se/Anstallning/kompetensutveckling/Pedagogisk-meritering/


Samarbete med Tromsö 
universitet

En bred och gemensam utlysning: Stimulansmedel 

för ökat samarbete HSL 

Inom olika områden, som: 

•Forskar- och lärarutbyten

•Student-/doktorandutbyten

•Grundutbildning & Forskarutbildning (forskarskolor)

Forskning

Det planeras för årliga utlysningar av medel. Områden för 

finansiering under 2015 (UmU ca 150 t kr, UiT ? kr):

Resestipendier för lärare/forskare

Medel för utveckling av utbildningssamverkan

Medel för utveckling av gemensamma forskningsprojekt

Utlysningsdatum: 14 nov – 15 dec (pressmeddelande)
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Vägar till samverkan kring utbildning 
mellan UmU och UiT

1. Ge ekonomiska möjligheter och 
incitament 
– bred utlysning 2015 ff + från 2016 ev. riktade 

utvecklingsmedel för konkreta utbildningsprojekt där 
parten skall vara UmU/UiT

2. Identifiera mobilitetsfönster och utbild-
ningspaket för utbyten: 
– Vilka kurser/hela terminer finns där studentutbyten 

skulle kunna fungera inom HSL-området. Ämnen som 
finns på båda universitet inom HSL-fak är:
• SAM: pedagogik, statsvetenskap, sociologi, kulturgeografi, 

freds- och konfliktstudier (peace-studies)

• HUM: arkeologi, filosofi, historia, religion, kulturvetenskap och 
litteratur, språkvetenskap inkl. samiska

• LH: lärarutbildning (här finns samarbeten på gång)
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Forts. vägar till samverkan

3. Samarbeta konkret kring utbildning på alla nivåer:

– Gästföreläsningar campus/på nät

– Gästlärare på kurser

– Gemensamma studentprojekt

– Gemensamma kurser campus/nät

– Stötta utbyten (adm/ek/värdera)

9



Delmålen om utbildning i Vision 
2020

Svart = kvarstår 

Lila = flyttas till 2016-2018 

Grön = skrivs om

2.1: Ett nytt utbildningsprogram där utbildningen samordnas 
mellan campus och nät har utvecklats eller ett befintligt har 
reviderats på samma sätt.

2.2: Andelen helårsstudenter på avancerad nivå har ökat till 
1570 HST

2.3: Andelen studenter som har tagit ut examen har ökat med 
fem procent

2.4 Andelen inresande internationella studenter har ökat med 
25 procent.
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Forts. delmål

2.5 Antalet utresande studenter har ökat med 25 procent

2.6 Andelen undervisning som utförs av disputerade lärare har 
ökat med fem procent.

2.7 Docenters och professorers andel av undervisningen har 
ökat med 20 procent

2.8 Samtliga utbildningsprogram på grundnivå innehåller kurser 
som ges i samverkan med omgivande samhälle och/eller 
näringsliv

2.9 Minst 20 procent av examensarbetena är externa

2.10 Minst 20 procent av de interna examensarbetena är 
knutna till pågående forskning
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Förutsättningar

Genomförande

Resultat

1 Systematiskt kvalitetsarbete

2 Utformning o inrättande

av utbildning

3 Personalens kompetens/

kompetensutveckling

4 Lärandemiljö, resurser 

och stöd till studerande

Kvalitetssystem utbildning UmU

10 Information till allmänheten

5 Antagning, progression och fullföljande

6 Lärande för personlig utveckling och samhälle

9 Regelbundna externa 

Granskningar (UKÄ t ex)

8 Insamling och användning 

av nyckeltal

7 Systematisk granskning/

revidering av utbildningar



Kvalitetscykler och aktiviteter
• 1-årscykel

– Nybörjarenkät alt. Studiebarometer (C)

– Pedagogisk meritering (C)

– Programutvärderingar (I + F)

– VB + VP för utbildning (I + F)

– Utvärderingar av kurser (I)

• 3-årscykel

– Uppföljning av studentfallskrivelsen (C + F)

– Fakultetsaudits (en fakultet/treårscykel) (C + F)

– Programutvärdering inkl. kollegial granskning (I + F)

• 6-årscykel

– Extern granskning av program (kollegor, studenter och 

företrädare för omgivande samhälle/arbetsliv) (I + F)
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Övrigt USSR

• Studiebarometer

• Regelverksgruppen och lathundar/checklistor

• Digital examination

• E-lärandestrategi

• Studentfallskrivelsen:

– VFU/praktik

– Uppsats/examensarbeten
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Forskningsfrågor

2014-10-07
Samhällsvetenskapliga fakulteten
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Forskningskommittén

• Arbetsgrupp för planering av 
samhällsvetenskaplig dag med anledning 
av Umeå universitet 50 år (tid: nov 2015)

• Översyn av de gemensamma 
doktorandkurserna i metod

• 6 inkomna nomineringar till Wallenberg 
Academy Fellow

• Junior faculty nystart:  11 feb, 14 april, 15 
sep och 18 nov



Övrigt

• Prefektseminariet 26 november: strategisk 
kompetensförsörjning

• Ny anmälningsblankett till personaldagen 
torsdag 20 nov

• Uppdaterat program 20 november på 
hemsidan


