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- Informationsdelen



• ”Runda” för avstämning av studenttillströmning och läget i övrigt på program och institutioner

• Pedagogisk meritering

• Inventering av pedagogiskt meriterade lärares uppdrag

• Reviderat kvalitetssystem

• Struktur för programrådens arbete med VB/VP.

• Studiebarometern 2018

• Digital salstentamen 

• Kurs- och utbildningsplaner

• Reviderad ”FAKIR”

• Databasen ”För- och eftergrund”

• Tränarprogrammet

• Övrigt aktuellt från Utbildningsstrategiska rådet (USSR)

• Workshop med UKÄ/SUHF om dimensionering

• Kommande workshops vid fakulteten

• Lärardagen och 50-årsjubiléet

• Öppet Hus dagen 27 februari.

• Påminnelse om stängning av Ladok 28 nov - 12 dec

• Övriga frågor

INFORMATIONSPUNKTER



• Studenttillströmningen

• Andra reflektioner ht 2018

”RUNDA”



• Ansökningsomgång 2 2018: 23 ansökningar, varav 7 till 
excellent (nivå 2)

• Efter åtta utlysningar (2014-2018):
- 96 utnämningar (82 personer)
- 46 meriterade, 36 excellenta

• Hur nyttjas pedagogiskt meriterade lärare? 

PEDAGOGISK MERITERING



• Nuvarande Kvalitetssystem för utbildning på grund- och 
avancerad nivå vid Umeå universitet, beslutades av rektor 
2015-11-24

• Ett reviderat förslag Kvalitetssystem för utbildning, under 
färdigställande. Omfattar samtliga utbildningsnivåer.

• Nio aktiviteter:
- Studentundersökningar
- Studentkårsskrivelse
- Kursutvärdering
- Programutvärdering
- Säkring av nationella examensmål
- VB/VP för utbildningsprogram och forskarutbildningsämne
- Utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning
- Fakultetsaudit
- Uppföljning och utvärdering av kvalitetssystemet

• UmU granskas nästa gång 2020/21

REVIDERAT KVALITETSSYSTEM



• Kommer att skickas ut till er så snart enkäterna kommer från 
tryckeriet …

• VB/VP behöver inte skickas in förrän ni har fått ta del av 
resultatet

STUDIEBAROMETERN 2018



• Lämnas in senast 30 nov

PROGRAMRÅDENS ARBETE MED 
VB/VP



• Projektet beräknas vara avslutat 2020-12-31

• F.n. är tre verktyg upphandlade (pilotverksamhet):
- DigiExam
- Examsoft
- Inspera

DIGITAL SALSTENTAMEN



• Reviderad ”kursplanemall” kommer snart …

• Arbetet med revidera reglerna för utbildningsplaner pågår

KURS- OCH UTBILDNINGS-
PLANER



• En reviderad Handläggningsordning för att inrätta, revidera, 
ställa in eller avveckla kurs, program, huvudområde och lokal 
examensbeskrivning, beslutas inom kort.

REVIDERAD ”FAKIR”



• SCB har med utgångspunkt Ladok, skapat en databas med 
uppgifter om studenterna före och efter studierna.

• Denna kommer att nyttjas för att ta fram en del uppgifter som 
kan vara av intresse:
- varifrån kommer studenterna
- var hamnar studenterna efter examen
- mm

DATABASEN ”FÖR- OCH 
EFTERGRUND”



• Samfak tar över värdskapet för Tränarprogrammet från 
Medfak

• Nuvarande program kommer att revideras. Första antagning ht 
2020

TRÄNARPROGRAMMET



• Studentundersökningar

• Breddad rekrytering och ökad genomströmning

• Utbyte med Linné och Örebro i kvalitetsfrågor

• Audit UPL

• Humfak föreslår inrättande av Kandidatprogrammet i civilt 
arbete

• Studenter med särskilda behov

• Alumninät läggs ned – oklart hur alumnverksamhet ska 
organiseras i framtiden (ska denna punkt vara med?)

ÖVRIGT AKTUELLT FRÅN USSR



• UKÄ-workshop om samverkan om dimensionering

• Fakultetens kommande workshops

WORKSHOPS



• Jubileumsvecka 16-23 november

• Program: Samfak 50 år

• Lärardag 22 november: DEMOKRATI PÅ ALLVAR — MEN 
HUR DÅ? Deadline för anmälan 8 november

SAMFAK 50 ÅR

http://www.samfak.umu.se/om/50-ars-jubileum/


ÖPPET HUS 27 FEB 2019



• Ladok kommer att vara stängt 28 nov-12 dec 2018

LADOK-STÄNGNING



ÖVRIGA FRÅGOR


