
INFORMATIONSMÖTE 
INFÖR UK

2019-04-10



• Reell kompetens. Maria Nylén, Studentcentrum

• Rapport från USR

• Kvalitetssystemet

• Resursutredningen ”Struten”

• Uppdatering GDPR

• Workshop internationalisering 9 maj 13-16

• Remiss: Rättssäker examination

• Digital salstentamen

• Revidering av Mål och lokala föreskrifter för studievägledning

• Sommarringning

• Information från Studentkåren

• Övriga frågor

INFORMATIONSPUNKTER



• Maria Nylén, Studentcentrum

REELL KOMPETENS



UTBILDNINGSKOMMITTÉ 
190410

• Projektet reell kompetens

• Nationellt uppdrag kring utveckling av validering (NUKUV)

• Reell kompetens 2019

• Seminarier/workshoppar

• Verktyg

• Samverkan

• Aktuella webbsidor och information

• Övrigt



PROJEKTET REELL KOMPETENS

• 2016-2018
• Information och IT stöd
• Riktlinjer, organisation och roller
• Utan dokumentation
• Kartläggning

• Information
• Verktyg
• Utbildning
• Urval
• Kvalitetssäkring
• Handläggningsordning
• Samarbeten



NATIONELLT UPPDRAG KRING 
UTVECKLING AV VALIDERING 

(NUKUV)

• Samarbete med Malmö universitet och Högskolan Väst
• Studiebesök i Frankrike och Danmark
• Rapport



REELL KOMPETENS 2019

• Reell kompetens för tillträde

• Utbildning
• Handläggningsordning – reell kompetens för behörighet
• Metoder



SEMINARIER/WORKSHOPPAR

• Per Andersson Linköpings universitet
• Norra regionen

• 27 september – före ansökan
• 12 december – efter ansökan
• Förslag på innehåll



VERKTYG

• Kartläggning
• Särskild behörighet
• Intygsstöd för arbetsgivare
• Test/Intervju
• Beslutsstöd
• Dokument/webbsidor



SAMVERKAN

• Samverkansgruppen för validering
• Samhällsvetenskaplig fakultet
• Institutionen för språkstudier
• Valideringsnätverk Norr
• Nationellt
• Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NLV)
• Karlstad utbildningsdag
• UKÄ



AKTUELLA WEBBSIDOR OCH 
INFORMATION

Samarbetsytan
Projektsidan
Handboken för utbildningsfrågor
Utbildningswebben
Studera.nu
Antagning.se
Valideringsdelegationen



ÖVRIGT



• Arbetsmarknadsutsikter Västerbotten 2019

• Lärplattformar

• Teknisk utrustning i lärosalar

• Utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning 
(Aktivitet 7 i Kvalitetssystemet)

• Inrättande av huvudområde och inriktning inom huvudområde 
(Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurs, 
program, huvudområde och lokal examensbeskrivning, ”FAKIR”)

• Fakultetsöverskridande utbildning

• Umu’s webb. Synpunkter på webbens struktur till Heidi via Nils senast 26 april

• Kvalitetsarbete och kvalitetssytemet
- Kvalitetsdialoger
- Lärarfortbildningskurs Hållbar utveckling ht 2019, 5 platser/fakultet
- UKÄ’s utbildningsutvärderingar och lärosätesgranskningar

• Resursutredningen (”Struten”) 

FRÄSCHA NYHETER FRÅN USR



• Kvalitetssystem för utbildning, rektorsbeslut 2019-02-26.

• Nio aktiviteter:
1. Studentundersökningar
2. Studentkårsskrivelse
3. Kursutvärdering 
4.Programvärdering
5. Säkring av nationella examensmål
6. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildningsprogram och 
forskarutbildningsämne
7. Utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning
8. Fakultetsaudit
9. Uppföljning och utvärdering av kvalitetssystemet

• Revidering av fakultetens arbete pågår …

• Kollegiala granskningar återupptas hösten 2019

KVALITETSSYSTEMET



• Styr- och resursutredningen En långsiktig, samordnad och 
dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6), ute på 
remiss. Förslag:

- Ett samlat anslag för både utbildning och forskning
- Utbildningsresurs – basanslag 50 %, rörlig resurs 50
- HPR tas bort
- Nuvarande ersättningsbelopp per utbildningsområde tas bort
- Fyraåriga överenskommelser

• Statens styrning ska vara:

- Dialogbaserad
- Samordnad
- Kunskapsbaserad
- Långsiktig

RESURSUTREDNINGEN 
(”STRUTEN”)



• Stöddokument under framtagande (ny jurist anställd för att 
arbeta med detta – Anders Wiklund)

GDPR - UPPDATERING



• 9 maj, 13-16

• Greg Neely inleder – allmänna reflektioner om betydelsen av 
internationalisering 

• Erfarenhetsutbyte: vad funkar bra/vad behöver utvecklas både 
i relation till in- och utresande studenter samt till 
internationalisering på hemmaplan? (workshop i mindre 
grupper)

• Vilka processer behöver utvecklas för att understödja 
internationalisering? Vad kan göras på institutionsnivå? 
Fakultetsnivå? Central nivå? 

• Helena Gradin från IO deltar

WORKSHOP 
INTERNATIONALISERING



• UKÄ har inlett arbetet med den nya upplagan av Rättssäker 
examination.

• Lärosätena har en remiss med ett antal frågor. Lärosätets svar 
bör lämnas senast den 22 maj 2019. Studierektorsgruppen har 
tillsänts dessa. Svar och ev. synpunkter till Nils ska lämnas 
senast 18 april.

RÄTTSSÄKER EXAMINATION



• Tidsplan:

- Bör- och ska-krav fastställda av projekt- och styrgrupp
- Utannonsering 23 april
- Sista anbudsdag 27 maj
- Utvärdering av anbud och förslag till rektor 3 september
- Rektorsbeslut 17 september
- Lansering av tjänst 21 januari 2020

• Målsättning:

- Ett verktyg
- 30% av salstentamen digitala 2022

• Övrigt:

- Lånedatorer
- Lokaler
- Regelverk
- Support och service

DIGITAL SALSTENTAMEN



• Revidering av Mål och lokala föreskrifter för studievägledning 
vid Umu pågår, nuvarande är från 2007

• Leds av Maria Söderholm, Studentcentrum

• Kartläggning av innehållet i studievägledaruppdraget är gjord 
hos studievägledare och prefekter

• Förslag kommer på remiss innan sommaren eller i början på 
hösten

MÅL OCH LOKALA 
FÖRESKRIFTER FÖR 
STUDIEVÄGLEDNING



• Är sommarringning aktuellt?

• Studenter som ringer till de antagna mellan urval 1 och 2 
(mitten på juli)

• Gäller program på grundnivå 

• Marianne samordnar om tillräckligt många sommarringer

SOMMARRINGNING



INFORMATION FRÅN 
STUDENTKÅREN 



• Tillgängliga webbplatser. EU-direktiv om tillgänglighet 
avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila 
applikationer. Som myndighet ska vi uppfylla standarden 
WCAG 2.1 nivå AA.

• Webbtilgänglighetsdirektivet innebär att våra webbplatser ska 
vara möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta

• Rör inspelad video, undertexter, syntolkning etc

• Delar av avtalet gäller fr sep 2019, annat sep 2020, juni 2021

• Remiss från Myndigheten för digital förvaltning 
(DIGG)besvaras av UmU 12 april

Vi håller er uppdaterade!

ÖVRIGA FRÅGOR


