
INFORMATIONSMÖTE  
25 oktober 2017



• Prefektrunda

• Budget/VP 2018, (anvisningar VB/VP)

• Aktuella forskningsfrågor

• Aktuella utbildningsfrågor

• Övriga frågor

(kl. 09.30 – 10.00)

• Miljöcertifiering och hållbar utveckling (Sofia 
Lundberg, Handelshögskolan)



BUDGET/VP 2018  
BESLUT FN 2017-10-25



• Budgetbeslut idag på fakultetsnämnden

• Tilldelningsbeslut och utbildningsuppdrag skickas ut till 
institution/enhet i em/imorgon

• VB/VP-anvisningar

Budget senast den 13 december

OBS! VP och planer senast 20 februari

VB mm i slutet av februari



AKTUELLA 
FORSKNINGSFRÅGOR  



AKTUELLA 
UTBILDNINGSFRÅGOR  



• Kursklassificering

• Reell kompetens

• Rättssäker examination

• Handläggningsordning för disciplinärenden

• Nybörjarenkäten

• Utbildningsfrågor i fokus 

AKTUELLA UTBILDNINGSFRÅGOR



• Förslag till ny handläggningsordning har lämnats till rektor. 
Innebär i korthet:

- att innebörden av kursklassificering blir mer transparent och
begripligt för verksamheten

- ett tydliggörande av fakulteternas/LH’s ansvar och
befogenheter

- en annan sammansättning i kursklassificeringsrådet

KURSKLASSIFICERING



• Reell kompetens är den samlade kompetens en person har 
oavsett om hen har formella belägg för det eller inte.

• I universitets och högskolors uppdrag ingår att bedöma reell 
kompetens i två avseenden:

- Ge blivande studenter behörighet att söka högskolestudier
trots bristande formell behörighet (7 kap. 5 och 8 §§
högskoleförordningen).

- Ge antagna studenter möjlighet att tillgodoräkna sig tidigare
kunskaper och färdigheter och få sin studietid förkortad
(6 kap. 7 §högskoleförordningen). 

REELL KOMPETENS



• Regeringsuppdrag

• Nationellt projekt (2016-2018), samordnas av UHR

• Lokalt projekt (2016-2018) vid Umu:

- utveckla förbättrade processer och metoder för validering av
reell kompetens  i syfte att öka möjligheten till tillträde till
högre studier samt korta utbildningstiden för att snabbt
komma in på den svenska arbetsmarknaden. 

REELL KOMPETENS (FORTS)



• Rättssäker examination. En vägledning från UKÄ. Tredje 
upplagan publicerad.

• Vissa skärpningar rörande kursplan:
- Examinationsform
- Obligatoriska moment

• Umu’s regler för betyg och examination kan sålunda behöva 
revideras en smula.

• Ny Förvaltningslag (2018) kan medföra ytterligare justeringar

RÄTTSSÄKER EXAMINATION



• Handläggningsordning – Disciplinärenden
- beslutad av rektor 201709-26
- ligger på vår regelverkshemsida:
http://www.umu.se/digitalAssets/201/201988_fs-1.1-1020-17-
handlggningsordning-disciplinrenden.pdf

DISCIPLINÄRENDEN

http://www.umu.se/digitalAssets/201/201988_fs-1.1-1020-17-handlggningsordning-disciplinrenden.pdf


• Datafilen precis levererad

• Resultat kommer att skickas ut till programsamordnare, 
studierektorer

NYBÖRJARENKÄTEN



• Kvalitetssäkringssystemet:
- preliminärt besked (delning) dröjer
- oavsett besked - vissa smärre justeringar i vår modell
- fakulteten berörs inte direkt av aviserade utvärderingar

för 2018 

• Hållbar utveckling

• Reell kompetens och jämställdhetsintegrering

• Kursutvärderingar

• Samverkan

• Tidiga avhopp

• Framtidens utbildningar

UTBILDNINGSFRÅGOR I FOKUS



ÖVRIGT



UTÖKAD REKTORSDIALOG 31/10 (09.00-11.15)

Universitetsledningens punkter:

- Forskningsinfrastruktur, behovsinventering mm

- Kvalitetsarbete

- Värdegrund

Fakultetens punkter:

- Ugemet (vart går pengarna?) Allmän diskussion om Ugem?

- ???

PREFEKT/FN-INTERNAT 8-9/2

ÖVRIGA FRÅGOR
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