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Övriga frågor
- Aktuella datum
- UmU 50-års jubileum
- Fakultetsnämndens sammanträde 29/4

(Ulrika)

Utvärdering
forskningskontrakt

Kartläggning forskningsprofiler
• En aktuell bild av forskning vid
samhällsvetenskapliga fakulteten
• Underlag för individuella nomineringar (Pro Futura,
Wallenberg fellows etc)
• Underlag för fakultetens beslut när det gäller
professorsutlysningar
• Underlag för fakultetssatsningar (biträdande
lektorat, professorspaket)
• Underlag för fakultetens prioriteringar när det gäller
medfinansiering
• Stöd till institutionernas/enheternas strategiska
arbete med forskningsfrågor

Upplägg
• Tidsram 2015-2020
• Unga forskare
• Forskningsprofiler
• Fakulteten genomför
analysarbete

• April 2015:
Kartläggningsuppdrag
till institutioner och
enheter
• Augusti 2015:
Inrapportering
• November 2015:
Strategiunderlag för
fakulteten

Professorsutrymmen
• att fastställa att allokerade professorsutrymmen bör
resultera i utlysta professorsanställningar inom det
kalenderår då beslutet har fattats
• Att möjligheten att lysa ut professorsanställningar
senare än det kalenderår då det beviljades ej
medges
• att tidigare beviljade professorsanställningar inom
– företagsekonomi,
– nationalekonomi (ekonometri),
– sociologi och
– juridik
också måste lysas ut under 2015 för att den
beviljade finansieringen kvarstår

Professorsutrymmen forts.
• att fastställa att för åren 2017 och 2018
(finansiering) finns fakultetsmedel motsvarande
totalt 8-10 professorsutrymmen
• att avstå från att allokera professorutrymmen för
utlysning under år 2016 för tillsättning 2017 i
avvaktan på en kartläggning av forskningsprofiler
inom fakulteten
• att för utlysning år 2015 fördela
professorsutrymmen till
– Statsvetenskap (beslutat 2014)
– Pedagogik (beslutat 2014)
– Restauranghögskolan
– Psykologi

Pågående diskussion om
ändring av delmål inför
2016 - 2018

Ändrade delmål utbildning 2016-18
• 2.1 Y st
utbildningsprogram där
utbildningen samordnas
mellan campus och nät
(nätbaserade delar
nyttjas gemensamt av
campus- och
nätstudenter) har
utvecklats.
• 2.2 Andelen
helårsstudenter på
avancerad nivå har ökat
till X procent.
• 2.3 Andelen studenter
som tar ut examen har
ökat till X procent.

• Utgår som centralt mål

• Andelen helårsstudenter
på avancerad nivå uppgår
till X procent (2014
20,1%, 1.281/6.324)
• Antalet utfärdade examina
uppgår till X stycken
(2014 1.073)

Ändrade delmål 2016-18 forts

Sidfot

• 2.4 Andelen inresande
internationella studenter
har ökat till X procent
(andel av helårsstudenter
som utgörs av inresande
studenter).
• 2.5 Antalet utresande
studenter har ökat till Y
antal.
• 2.6 Andelen undervisning
som utförs av
disputerade lärare har
ökat till X procent
• 2.7 Docenters och
professorers andel av
undervisningen uppgår
till X procent.

• Antal inresande utbytesstudenter har ökat till X
stycken (2014
179+48=227).

• Kvarstår (2014 118)

• Kvarstår (ht2014 o vt
2015 62%)

• Kvarstår (ht2014 o vt2015
X%)
Datum
10

Ändrade delmål 2016-18 forts
• 2.8 Samtliga utbildningsprogram på grundnivå
innehåller kurser med
samverkanspartner från
omgivande samhälle
och/eller näringsliv.
• 2.9 Minst X procent av
examensarbetena är
externa
• 2.10 Minst X procent av
de interna
examensarbetena är
knutna till pågående
forskning.

Sidfot

• Utgår som centralt mål

• Kvarstår (2014 29%,
247/851)

• Utgår som centralt mål

Datum
11

Ändrade delmål 2016-18 forts
• 2.11 Vid universitetet
finns minst Y antal
utbildnings-program som
utvecklats tillsammans
med, eller har ett
formaliserat samarbete
med liknande program
vid utländskt lärosäte.
• Nytt mål

Sidfot

• Utgår som centralt mål

• Antalet meriterade och
excellenta lärare har ökat
inom alla institutioner.

Datum
12

Övrigt: GRATTIS!!!
Excellenta lärare:

Meriterade lärare:

Mattias Derlén, lektor, Juridik

Kenneth Backlund, lektor, Nationalekonomi

Christina Drugge, lektor, Socialt
arbete

Anders Bek, lektor, TUV

Kerstin Hamreby, lektor, Socialt
arbete

Carita Bengs, docent, Sociologi
Karin Danielsson-Öberg, lektor, Informatik

Ann-Christine Häggqvist, lektor,
Företagsekonomi

Maria Eklund, lektor, Juridik

Sofia Isberg, lektor,
Företagsekonomi

Rikard Haarr, lektor, Informatik

Ola Lindberg, lektor, Pedagogik
Carl-Johan Orre, lektor,
Informatik

Maria Forsman, lektor, Juridiskt forum

Ulf Hedestig, lektor, Informatik

Anna-Karin Nyberg, lektor, Informatik
Helen Strömberg, lektor, Geografi och
ekonomisk historia
Mikael Söderström, lektor, Informatik
13

Vårändringsbudget 2015/
vårproposition

Nya platser grundutbildning
• Riksdagen beslutade i december 2014 om nya platser till UoH
motsvarande 292 mnkr år 2015. UmU erhöll 16,5 mnkr. Medlen
avser lärarförskollärarutbildning samt vissa vårdutbildningar
(specialistsjuksköterskor och barnmorskor)
• I vårändringsbudget 2015 samt vårproposition föreslår
regeringen
förändringar. Medlen ökar med ytterligare 84 mnkr år 2015 till
UoH samt riktas delvis till lärar- förskollärarutbildning samt
vissa vårdutbildningar (sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor
och barnmorskor) och delvis som en generell
budgetramshöjning.
• UmU erhåller 1,6 mkr ytterligare år 2015 samt ytterligare 13
mnkr år 2016 (År 2017: +15 mnkr ytterligare). UmU ligger på
4:e plats i tillskott bland lärosäten avseende nya platser.
Omfördelningar mellan lärosäten år 2015, exempelvis UU -1,3
mnkr, LU +21,7 mnkr, SU -20,0 mnkr, LiU -2,5 mnkr, KI +9,1
mnkr, KTH +5,1 mnkr, LTU +6,1 mnkr, Miun +4,6 mnkr.
Många högskolor får betydande utökningar, exempelvis BTH
+9,0 mnkr

Ett nytt kunskapslyft
Väntas 2018 omfatta drygt 14 000 platser (se föregående sida)
I propositionen för 2015 föreslås 125 miljoner kronor tillföras för att
stärka högskoleutbildningens kvalitet 2015. För 2016–2018 beräknas
satsningen uppgå till 250 miljoner kronor per år.
Kvalitetsförstärkningen är avsedd för utbildningsområdena
humaniora och samhällsvetenskap samt för lärar- och
förskollärarutbildning. Ej klart hur medel fördelas till UoH samt hur
medlen kommer

Övrigt
Lite om forskning, lite justeringar för VR m.fl.
Oklart om kvalitetsmedel GU 2016
Tillskott med 300 mnkr till FO/FOU-anslag framgår inte i
proposition, men ska enligt tidigare uppgifter troligtvis vara kvar.

Budget 2016 (förslag US)
• Pris- och löneomräkning

1,61 %

• Praktikkurser inom hum och sam+ 1 086 tkr varav
Samfak (+ 816 tkr)
• Internhyra ökar med 1,59 %
• Förvärvskostnader ökar med 5,7 mnkr (+15,5%)
• Lönekostnadspåslaget höjs med 0,5 % till 50,3 %

Budgetramar GU (förslag)
2016

Jmf 2015

Diff mnkr

Diff %

Hum

113,2

112,0

+ 1,1

+ 1,0 %

Sam

343,2

338,4

+ 4,8

+ 1,4 %

Med

409,7

398,3

+ 11,3

+ 2,8 %

Teknnat

296,5

287,4

+ 9,1

+ 3,2 %

LH

124,4

119,9

+ 4,5

+ 3,7 %

2,0

0,0

+ 2,0

1288,9

1256,1

+ 32,9

Ofördelat
Totalt

+ 2,6 %

Budgetramar Fo/Fou (förslag)
2016

jmf2015 Diff mnkr

Diff %

Hum

93,5

91,3

+ 2,3

+ 2,5 %

Sam

172,2

164,4

+ 7,8

+ 4,7 %

Med

290,0

277,4

+ 12,6

+ 4,5 %

Teknnat

275,0

279,4

- 4,5

- 1,6 %

LH

46,7

41,1

+ 5,6

+ 13,6 %

Strat fo omr

61,5

60,7

+ 0,9

+ 1,4 %

UmU gem satsn

81,3

104,2

- 22,8

- 21,9 %

Fo infrastruktur

41,6

28,5

+ 12,8

+ 44,4 %

Ofördelat (sept/okt)

16,7

0,0

+16,7

1078,4

1047,1

+ 31,3

Totalt

+ 3,0 %

Söktryck Ht15

Totalt hela fakulteten
Antal 1:a sökande

Antal 1:a sök/plats

3539

4,3
3,5

994
641
150
Antal pl
Antal
vårintag
1:a sökande
Antal plAntal
höstintag
1:a sökande

3,6

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

Antal 1:a
sök/plats
(VT)

Antal 1:a
sök/plats
(HT)

Antal 1:a
sök/plats
(VT+HT)

16,0 15,1
15,0
14,0
12,6
12,2
13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
7,3
8,0
7,0
6,0
4,8
4,3 4,2
5,0
3,9 3,7
3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0
4,0
2,9 2,6
2,5 2,4 2,4
3,0
2,0 1,9 1,9 1,8 1,8
1,4 1,4 1,3 1,3
2,0
1,0 0,7
1,0
0,0

Kostvetarprogrammet

Turismprogrammet inr…

Kognitionsvetenskapliga…

Gastronomiprogrammet…

Internationell kris- och…

Idrottsvetenskapliga…

Pol kand programmet

Civilekonomprogrammet med…

Samhällsvetarprogrammet

Civilekonomprogrammet med…

Biblioteks- och…

Systemvetenskapliga…

Statistikerprogrammet

Samhällsplanerarprogrammet

Sociologiprogrammet

Civilekonomprogrammet

Socionomprogrammet (VT)

Personalvetarprogrammet

Beteendevetenskapliga…

Civilekonomprogrammet med…

Socionomprogrammet,…

Socionomprogrammet,…

Gastronomiprogrammet…

Fakulteten genomsnitt

Digital medieproduktion

Dietistprogrammet

Socionomprogrammet (HT)

Juristprogrammet

Psykologprogrammet (VT)

Psykologprogrammet (HT)

Vårdadministrativa programmet

Psykologprogrammet med…

”Skidbacken”
(1:a sök/plats 2015)

Viktiga datum hösten 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 aug
17 sep
22 sep
29 sep
1 okt
28 okt
12 nov
2 dec
2-4 nov
24 nov
3 dec

Lärardag
UmU 50 år – fest
Rektorsdialog (10-12.30)
Prefektinfo/FN
Prefektseminarium
Prefektinfo/FN
Prefekt- & chefsträff
Prefektinfo/FN
Internat (2av 3 dar)
50 år – fakultetsfirande
Prefektseminarium (em)

Viktiga datum – planering och
ekonomi
• 10 aug

MAE-handlingsplan och arbetsmiljöplan om den inte tidigare är inskickad

• 11 juni

Utfall och prognos helår 2015 (F) och
för jan-maj

• 15 sep

Utfall och prognos 2015 för jan-aug

• 28 oktober

FN – budgetbeslut/VP

• Senast 15 dec

Inst – budgetbeslut/VP

• 16 feb 2016

Utfall helår 2015

