
INFORMATIONSMÖTE
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• Allmän information
– 50 årsjubileum
– Årshjul
– Ny programpunkt

• Prefektrunda

• Organisationsöversynen
– Inledning och lägesrapport
– Organisationsöversynen vid UCGS 

• Arbetsmiljö
– Fråga om gemensamma aktiviteter 
– Höstens prefektseminarier (2/10, 6/12)
– Strategiska rådet för lika villkor

• Ekonomi/Budget 2019
– Översyn resursfördelning + medfinans.

• Personalfrågor
– HR-översynen
– Regler för doktoranders tjänstledighet
– RALS
– Anställningsavtal

• Aktuella forskningsfrågor
– Regler för forskarutbildning

• Aktuella utbildningsfrågor
– Studerandetillströmningen ht 2018

• Övriga frågor

PROGRAM





Fredag 16 nov Tårtkalas kl. 14
Lördag 17 nov Öppet hus – Upp till Campus kl. 11-14
Måndag 19 nov Lunchföreläsningar kl. 12-13
Tisdag 20 nov Lunchföreläsningar kl. 12-13
Onsdag 21 nov Lunchföreläsningar kl. 12-13
Torsdag 22 nov Lärardag kl. 09:30-16:00

Ev. Lunchföreläsningar kl. 12-13
Fredag 23 nov Jubileumsföreläsning kl. 13-16:45

AfterWork 17- (22)

Samt olika ”kringaktiviteter” 

JUBILEUM PÅ TEMAT DEMOKRATI



Öppet hus – upp till Campus

17 november



FÖRELÄSNINGAR – ÖPPET HUS –
LÖRDAGEN DEN 17 NOVEMBER, 2018

Falska nyheter: definition, perspektiv, framtid
Simon Lindgren, Sara Edenheim, P-O Ågren

Åsikter, beskrivningar eller fakta? 
Statistiska metoder för att studera orsakssamband inom samhällsvetenskap

Ingeborg Waernbaum

Valanalys



POLISUTBILDNINGEN



• RÄTTEGÅNGSSPEL

JURIDIK



• NOBELMIDDAG

RESTAURANGHÖGSKOLAN



IDROTTSHÖGSKOLAN



PSYKOLOGI

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik0ZKCicPdAhWE_qQKHRfHBMAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.aurora.umu.se/nyheter/2013/11/det-ska-lona-sig-att-satsa-pa-undervisning/&psig=AOvVaw1-Gcl1X9GuLhSaENYblJNY&ust=1537309120022213


• SLÄKTFORSKNING

CEDAR



KOSTVETENSKAP

I köket – Laborations- och matlagningspass ca. 16 
personer i två pass under dagen.



Lunchföreläsningar 

19-21 november kl. 12-13



MÅNDAGEN 19 NOVEMBER – LUNCHFÖRELÄSNINGAR KL. 
12.00-13.00 I HÖRSAL C, SAMHÄLLSVETARHUSET

Marie Eriksson, Handelshögskolan –
Statistik
”Stroke Care on Equal terms for Everyone?”

Jonny Holmström, Informatik -
Democratizing digital innovation: 
How digital Innovation affects us and 
what we can do about it

Annika Nordlund, Psykologi -
Climate Change: The challenge of a 
lifetime for the individual and 
Society



TISDAGEN DEN 20 NOVEMBER, LUNHFÖRELÄSNINGAR KL
12.00 – 13.00, 2018 HÖRSAL C, SAMHÄLLSVETARHUSET

Petra Rydén, Kostvetenskap -Internetbaserad 
dietistbehandling – möjlighet till jämlik vård och en 
levande glesbygd. 

Magnus Wikström, Handelshögskolan –
Nationalekonomi – Regional inkomstutjämning

Katarina Andersson, Socialt arbete – Kan 
lokala värdighetsgarantier öka äldres 
inflytande, värdighet och välbefinnande i 
äldreomsorgen? 



ONSDAGEN DEN 21 NOVEMBER, 2018 KL. 12.00 – 13.00 HÖRSAL 
C, SAMHÄLLSVETARHUSET

Veronica Lövgren, Socialt arbete - Delaktighet 
– en fråga om demokrati. Stöd till utbildning vid 
psykisk ohälsa 

Dieter Müller, Geografi och Ekonomisk 
Historia - Turism, demokrati och 
samhällsvetenskapers ansvar

Kim Wickman, Pedagogik - Mot likvärdiga 
villkor i Sveriges största folkrörelse



Jubileumsföreläsning 23/11 
Med bl.a. Cecilia Malmström  



• Informera, aktivera och entusiasmera personalen! 

• Medverka med aktiviteter 

• Bjuda in till jubileet!

VAD GÖRA?



• ”Årshjul” för nomineringar och ansökningar
o Vi har haft svårt på fakulteten att hitta 

kandidater att nominera till olika uppdrag, 
priser, styrelser, bedömargrupper etc.

o En lista i Excel med alla uppdrag, priser, 
styrelser, bedömargrupper etc. som fakulteten 
ansvarar för

o Kan underlätta nomineringar genom ett mer 
proaktivt arbete

o Skicka gärna kompletteringar till mig! dv

ÅRSHJUL



• Allmän information
– 50 årsjubileum
– Årshjul
– Ny programpunkt

• Prefektrunda

• Organisationsöversynen
– Inledning och lägesrapport
– Organisationsöversynen vid UCGS 

• Arbetsmiljö
– Fråga om gemensamma aktiviteter 
– Höstens prefektseminarier (2/10, 6/12)
– Strategiska rådet för lika villkor

• Ekonomi/Budget 2019
– Översyn resursfördelning + medfinans.

• Personalfrågor
– HR-översynen
– Regler för doktoranders tjänstledighet
– RALS
– Anställningsavtal

• Aktuella forskningsfrågor
– Regler för forskarutbildning

• Aktuella utbildningsfrågor
– Studerandetillströmningen ht 2018

• Övriga frågor

PROGRAM



Ny organisation: 1 januari 2020 

Fakulteten redovisar arbetsprocess till rektor senast 28/9-2018

Tidsplan:
• Förslag på förändringar senast mars 2019 
• Beredning, samverkan och beslut vid fakultet eller i fakultetsnämnd 

maj-juni 2019 
• Beslut av rektor senast september-oktober 2019
• Beslut av universitetsstyrelse oktober 2019

ORGANISATIONSÖVERSYN



• Umeå centrum för 
funktionshinderforskning

• Centrum för miljö- och 
naturresursekonomi (CERE)

• Centrum för regionalvetenskap 
(CERUM)

• Enheten för demografi och 
åldrandeforskning (Cedar)

• Centrum för skolledarutveckling -
statsvetenskap

• Digital Social Research Unit
(DIGSUM)

• Idrottshögskolan
• Enheten för polisutbildningen 
• Transportforskningsenheten 

(TRUM)
• Umeå centrum för genusstudier 

(UCGS)
• Geografi & ekonomisk historia
• Restauranghögskolan
• Swedish Centre for Digital 

Innovation (SCID)

VILKA BERÖRS?



KONSEKVENSER?



• Allmän information
– 50 årsjubileum
– Årshjul
– Ny programpunkt

• Prefektrunda

• Organisationsöversynen
– Inledning och lägesrapport
– Organisationsöversynen vid UCGS 

• Arbetsmiljö
– Fråga om gemensamma aktiviteter 
– Höstens prefektseminarier (2/10, 6/12)
– Strategiska rådet för lika villkor

• Ekonomi/Budget 2019
– Översyn resursfördelning + medfinans.

• Personalfrågor
– HR-översynen
– Regler för doktoranders tjänstledighet
– RALS
– Anställningsavtal

• Aktuella forskningsfrågor
– Regler för forskarutbildning

• Aktuella utbildningsfrågor
– Studerandetillströmningen ht 2018

• Övriga frågor

PROGRAM



Regler för doktoranders tjänstledighet
• Vi ska alltid erbjuda anställning på heltid. Om doktoranden vid 

anställningstillfället skriftligt begär att få studera på halvtid, kan vi 
ge anställning på lägst 50%.

• Omreglera aldrig omfattningen av anställningen under pågående 
förordnande, detta är lika med uppsägning!

 I det fallet ska doktoranden begära tjänstledighet. Dvs vi ska få 
uppgift om varför doktoranden vill vara tjänstledig och pröva 
ansökan om ledighet på samma sätt som vilken annan anställ-
ning som helst.

 Om doktoranden vill vara ledig så är det viktigt att institution och 
handledare tar reda på orsak och hur det påverkar forskarutbild-
ningen i en dialog med doktoranden. (Detta avser inte ledighet 
utifrån särskilda skäl, dvs föräldraledighet etc.)

PERSONALFRÅGOR



• Allmän information
– 50 årsjubileum
– Årshjul
– Ny programpunkt

• Prefektrunda

• Organisationsöversynen
– Inledning och lägesrapport
– Organisationsöversynen vid UCGS 

• Arbetsmiljö
– Fråga om gemensamma aktiviteter 
– Höstens prefektseminarier (2/10, 6/12)
– Strategiska rådet för lika villkor

• Ekonomi/Budget 2019
– Översyn resursfördelning + medfinans.

• Personalfrågor
– HR-översynen
– Regler för doktoranders tjänstledighet
– RALS
– Anställningsavtal

• Aktuella forskningsfrågor
– Regler för forskarutbildning

• Aktuella utbildningsfrågor
– Studerandetillströmningen ht 2018

• Övriga frågor

PROGRAM



• Nya regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet
o Fakultetens sammanställning snart klar i ny version
o Max ett år på stipendium
o Förlängning ska ske efter att doktoranden själv ansökt om det

• Nominering till ny gruppsuppleant i fakultetens 
forskningskommitté

o Gärna en kvinna

• Pro Futura – kan komma att utlysas, men med ny inriktning

• WAF – deadline till fakulteten 8/10. Riktlinjer redan mejlade

FORSKNINGSFRÅGOR



• Registrerade (t1) på program ht 2018

UTBILDNINGSFRÅGOR
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